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nr. 225 340 van 28 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN et J. BRAUN

Mont Saint Martin 22

4020 LIÈGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 27 februari 2019 heeft

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

28 januari 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 augustus 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. BRAUN loco advocaat D.

ANDRIEN en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 13 september 2015 en heeft zich vluchteling verklaard op 16 augustus 2018.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 10

september 2018 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 12 november 2018.

1.3. Op 28 januari 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 29 januari 2019 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraakse nationaliteit en bent u op 25 mei 1999 geboren in Bagdad,

Irak. U bent oorspronkelijk een soennitische moslim aangezien uw vader soenniet was. Na de dood van

uw vader in 2004 volgde u echter de sjiitische strekking net als uw moeder M.(…) J.(…) Z.(…) (O.V.

6.940.220). Uw grootvader langs vaderskant werd kwaad als u bad zoals de sjiieten. De broer van uw

moeder, M.(…), nam de voogdij over jullie op. De familie van uw vader wilde dat jullie bij hen gingen

wonen, maar uw moeder wilde dit niet. U groeide voornamelijk op in het huis van uw grootvader langs

moederskant in Bagdad.

U ging samen met uw moeder en uw broers naar Nederland in 2010 waar uw moeder internationale

bescherming aanvroeg omdat ze problemen met de schoonfamilie wilde vermijden. De aanvraag werd

geweigerd en jullie werden in 2011 gerepatrieerd.

Een paar maanden later vertrokken jullie naar België waar uw moeder eveneens een verzoek om

internationale bescherming indiende. Deze aanvraag werd eveneens negatief afgesloten. Uw moeder

trouwde in België religieus met K.(…) e.(…) H.(…) H.(…) (O.V. 6.762.778).

In 2013 keerden jullie vrijwillig terug naar Irak omdat uw grootmoeder een beroerte had gehad. Uw

grootvader langs vaderskant had vernomen dat jullie terug waren. Hij ging met uw oom praten. Uw oom

werd beledigd en hij vreesde voor de veiligheid van zijn eigen kinderen. Er werd afgesproken dat de

kinderen op hun achttien jaar naar de familie van uw vader moesten gaan. De vader van uw buurjongen

was lid van Hashed el Shaabi. De jongen had het vaak over de gevechten van Hashed tegen de

Islamitische Staat (IS). Hij toonde er filmpjes van en probeerde u en andere klasgenoten te overtuigen

om eveneens deel te nemen aan de strijd. U zei dat uw moeder dit niet wilde. Hij vertelde dit tegen zijn

vader, waarop deze naar jullie huis kwam en uw moeder beledigde. Hij zei dat haar weigering om u te

laten deelnemen aan de strijd te wijten was aan het soennitische geloof van haar (overleden)

echtgenoot. Jullie bleven nog een paar dagen bij uw tante en vertrokken in 2015 terug naar België waar

uw moeder wederom een verzoek om internationale bescherming indiende. Uw moeder was vertrokken

zonder de toestemming van haar familie wat leidde tot een verstoting uit de stam. De aanvraag van uw

moeder werd wederom geweigerd.

Op 16 augustus 2018 diende u zelf een eerste verzoek om internationale bescherming in. U baseert

zich op de asielmotieven die door uw moeder werden aangehaald tijdens haar vorige verzoeken om

internationale bescherming. U verklaart verder dat u de familie van uw vader vreest omdat u niet meer

zoals de soennieten bidt, maar als de sjiieten. U vreest eveneens dat die kant van de familie u gaat

wegnemen van uw moeder.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u een originele identiteitskaart neer.

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 verzoek door het CGVS dient te worden vastgesteld dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor een

persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie van Genève of

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming en dit omwille van de hierna volgende redenen.

Uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat u zich baseert op de asielmotieven die door uw moeder

M.(…) J.(…) Z.(…) (O.V. 6.940.220) werden aangehaald in het kader van haar opeenvolgende
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verzoeken om internationale bescherming in Nederland en België, in casu problemen met de familie van

uw vader omwille van de voogdij over uzelf en uw broers; problemen met een buurman betreffende

rekrutering/beïnvloeding door Hashed el Shaabi en problemen met de familie van uw moeder omwille

van haar huwelijk in België en jullie vertrek uit Irak (CGVS, p. 7, 8, 10, 11, 14).

In dit verband dient te worden opgemerkt dat het verzoek om internationale bescherming dat uw moeder

in Nederland indiende werd afgewezen. Het eerste verzoek om internationale bescherming dat uw

moeder indiende in België werd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus aangezien er geen geloof kon worden gehecht aan haar

asielmotieven. Deze beslissing werd in beroep overgenomen en bevestigd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) en geniet aldus kracht van gewijsde. Het tweede verzoek om

internationale bescherming dat uw moeder in België indiende werd niet in overweging genomen door de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ze ging niet in beroep tegen deze beslissing. Het derde verzoek om

internationale bescherming dat uw moeder indiende bij de Belgische asielinstanties werd door het

CGVS opnieuw afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus aangezien er geen geloof kon worden gehecht aan haar

asielmotieven. Ook deze beslissing werd in beroep bevestigd door de RvV. Het vierde verzoek van uw

moeder werd niet ontvankelijk verklaard door het CGVS aangezien ze geen nieuwe elementen

aanbracht die de kans minstens aanzienlijk groter maakten dat ze alsnog in aanmerking kwam voor

internationale bescherming.

U brengt bij uw eigen verzoek om internationale bescherming geen elementen aan die bovenstaande

appreciaties in positieve zin kunnen wijzigen. U beperkt zich immers tot een blote herhaling of verwijzing

naar asielmotieven die door uw moeder werden aangehaald of naar documenten die door uw moeder

werden voorgelegd en die zowel door het CGVS als de RvV meermaals werden beoordeeld wat telkens

resulteerde in een negatieve beslissing omwille van een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. U

voegt geen wezenlijke elementen toe (CGVS, p. 3-15)(Vragenlijst 04/09/2018)(Verklaring DVZ

04/09/2018).

U verklaarde tijdens uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS wel nog dat u in Irak zou sterven omdat u

er geen verantwoordelijke meer heeft. U behoort niet meer tot de familie van uw vader en ook niet meer

tot die van uw moeder. U vermoedt dat de familie van uw vader u zou vermoorden omdat u sjiiet bent en

niet meer soenniet zoals hen (CGVS p.7, p.8). Nu kan er aangestipt worden dat u sinds 2004, sinds u

vijf jaar oud bent al sjiiet bent. Iets wat u zelf overigens verklaart (CGVS, p. 4). U woonde toen nog in

Irak. In heel die periode, van 2004 tot aan uw vertrek in 2015, heeft u, mede gezien de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van de asielmotieven die werden aangehaald door uw moeder, klaarblijkelijk geen

concrete problemen gehad met de familie van uw vader. Moest het probleem dermate groot zijn als u

het voorstelt, kan er aangenomen worden dat u niet probleemloos in Irak kon wonen (CGVS, p. 7-9). U

bent er echter vast van overtuigd dat uw grootvader u, nu u 18 jaar bent geworden gaat meenemen

(CGVS p.9). U kan dit echter niet aannemelijk maken en heeft geen enkele concrete indicatie om dit

mee te staven. U heeft geen enkele aanwijzing dat uw grootvader, zeker aangezien hij in het verleden

niets geprobeerd heeft om u en uw broers mee te nemen, iets zou doen om u tegen uw zin mee

te nemen (CGVS, p. 8, 9, 10, 12, 13). Volgens uw verklaringen is er een of andere overeenkomst tussen

uw oom en uw grootvader. U wist echter niets te vertellen over de inhoud van die overeenkomst. U wist

evenmin wanneer dat gesprek had plaatsgevonden. Volgens uw verklaringen is er een geschreven

document afgeleverd op basis van deze bespreking . Uw moeder heeft dit document reeds neergelegd

tijdens haar vorige verzoeken om internationale bescherming die zoals eerder werd aangehaald steeds

negatief werden afgesloten (CGVS, p. 9, 10, 13). Uw claim dat uw grootvader een terrorist zou zijn dit

tot ISIS behoort kan niet ernstig worden genomen. U baseert zich hiervoor louter op de blote bewering

dat hij, toen u vijf jaar oud was, kritiek had op de wijze waarop u bad en dat hij heel serieus was over

religie (CGVS, p. 6, 7).

De identiteitskaart die u voorlegt is louter een aanwijzing voor uw identiteit en herkomst maar doen geen

enkele uitspraak over de door u ingeroepen vluchtmotieven.

Gezien het geheel aan bovenstaande vaststellingen slaagt u er niet in om aannemelijk te maken dat u in

Irak daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dient te

koesteren of dat u er een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Bijgevolg kan de vluchtelingenstatus u niet worden toegekend en komt u
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evenmin in aanmerking voor de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2 a) of b)

van de vreemdelingenwet.

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.

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 14 november 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 en 2018, 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 op significante en bijna constante

wijze verder af in het voorbije jaar, waarbij het stabiliseerde op een veel lager niveau dan voorheen. ISIS

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 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.
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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 in2018 aan met een duidelijke verdere daling van het aantal slachtoffers.

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 Bagdad, dat 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 dienstverlening 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.
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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 2018 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.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Bagdad in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Bagdad een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van uw leven of persoon. 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.

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. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951 betreffende de status van vluchtelingen, de artikelen 48/3, 48/4 en 48/6 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en een manifeste appreciatiefout, voert verzoeker

aan dat volgens artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet er, rekening houdend met zijn specifieke

profiel, een grondige analyse moet uitgevoerd worden van de relevante informatie die door hem werd

voorgelegd. Dit werd volgens verzoeker in casu niet correct gedaan. Verzoeker meent dat het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een manifeste appreciatiefout begaat

door telkens de voor hem meest nadelige interpretatie te weerhouden en een gedeeltelijke analyse van

de relevante feiten.

In een eerste onderdeel – aangaande de erkenning van de vluchtelingenstatus – voert verzoeker aan

dat de bestreden beslissing niet naar behoren werd gemotiveerd. Hij wijst erop dat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen er in de bestreden beslissing aan herinnert dat de

verzoeken om internationale bescherming van zijn moeder werden afgewezen en enkel aanvoert dat

hijzelf geen elementen heeft verstrekt op grond waarvan een andere conclusie kan worden getrokken.

Verzoeker voert aan dat volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten

worden gemotiveerd. Deze motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Er mag niet worden verwezen naar informatie

waarvan de betrokkene niet op de hoogte kan zijn voor of uiterlijk op het moment van kennisgeving van

de beslissing. Verzoeker verwijst in dit verband naar rechtspraak van de Raad van State (RvS (13e
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kamer), 17 juni 2003, Adm. publ. mens., 2003, p.130) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(arrest nr. 213.722 van 11 december 2018). In casu is de bestreden beslissing gebaseerd op de

verschillende beslissingen die ten aanzien van verzoekers moeder werden genomen. Er wordt volgens

verzoeker echter niet voldaan aan de voorwaarden om een dergelijke motivatie te accepteren. De

inhoud van de weigeringsbeslissingen genomen ten aanzien van zijn moeder had moeten worden

overgenomen, of deze beslissingen hadden aan de bestreden beslissing gehecht moeten worden, aldus

verzoeker, die hier aan toevoegt dat het feit dat het arrest nr. 196.375 van 11 december 2017 van deze

Raad en de beslissing tot niet-ontvankelijkheid van het vierde verzoek om internationale bescherming

van zijn moeder zich in het administratieve dossier bevinden, niet voldoende is om deze leemten op te

vullen omdat dit arrest en deze beslissing pas na de kennisgeving van de bestreden beslissing werden

meegedeeld.

Wat betreft zijn vrees dat hij door zijn familie langs vaderskant zal worden vermoord, wijst verzoeker er

vooreerst onder verwijzing naar het artikel “Les rivalités entre sunnites et chiites s'accentuent dans le

monde arabe” van 9 april 2013 (stuk 3 toegevoegd aan het verzoekschrift) en het document “Q & A:

Islam's Sunni-Shiite divide” van USA Today van 24 februari 2015 (stuk 4 toegevoegd aan het

verzoekschrift) op dat het clanconflict tussen sjiieten en soennieten in de loop der jaren verergerd is.

Toen verzoeker sjiiet werd was hij 5 jaar oud en was hij nog maar een kleine jongen. Vandaag is hij

meerderjarig en de spanningen tussen sjiieten en soennieten nemen toe. De haat van zijn

(soennitische) familie tegen hem werd daarom aangewakkerd. Bovendien behoort zijn grootvader tot

ISIS. Hij werd volgens verzoeker al veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het spreken namens

Daesh en het verzamelen van menigten tegen de Verenigde Staten. Het maakt niet uit of verzoeker de

meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt. Dit weerhoudt hem er niet van om ontvoerd te worden door zijn

grootvader. Verzoeker betoogt dat, hoewel hij niet in staat is om te bewijzen dat de familie van zijn vader

(vooral zijn grootvader) hem zal doden als hij naar Irak terugkeert, hem het voordeel van de twijfel moet

worden toegekend.

In een tweede onderdeel – aangaande toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus – voert

verzoeker aan dat uit de beschikbare informatie blijkt dat hij een reëel risico zou lopen om blootgesteld

te worden aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, §

2, c) van de Vreemdelingenwet in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst. Hij wijst erop dat het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het bestaan van een gewapend conflict

in Irak en in Bagdad niet in twijfel trekt, noch dat er hevige gevechten plaatsvinden (bomaanslagen,

ontvoeringen, moorden, ...) waarvan burgers de eerste slachtoffers worden. Het Commissariaat-

generaal betwist ook niet dat er een gewapend conflict plaatsvindt in alle wijken van Bagdad. De COI

Focus van 14 november 2018 geeft een duidelijke lijst van vele zware aanslagen die in Bagdad hebben

plaatsgevonden en gaat ook over de verschillende problemen gelinkt aan de sjiitische milities, die

ongestraft handelen. Het Commissariaat-generaal is echter van mening dat de Iraakse hoofdstad op dit

moment niet wordt geteisterd door willekeurig geweld. Verzoeker wijst er te dezen op dat zowel het

nationale asiel hof in Frankrijk als de administratieve rechtbank van het Groothertogdom Luxemburg

echter hebben geconcludeerd dat er wel degelijk sprake is van willekeurig geweld in Bagdad. Bagdad

blijft de Iraakse regio die het meest getroffen wordt door het geweld. Hoewel de Islamitische Staat

terrein verliest in andere delen van Irak, verhoogt de IS zijn terreurstrategie in de hoofdstad, aldus

verzoeker, die ter staving van zijn betoog verwijst naar de stukken 10 tot en met 12 toegevoegd aan het

verzoekschrift. Voorts blijkt uit de bestreden beslissing dat “de sjiitische milities blijken op hun beurt

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

deel verantwoordelijk zijn voor de meer individuele 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”. Deze sjiitische milities zijn gewapend, betaald en

gesteund door de Iraakse regering en handelen straffeloos. Als gevolg hiervan worden burgers nog

steeds massaal getroffen door het geweld dat zich in de Irakese hoofdstad afspeelt, aldus verzoeker,

die te dezen onder meer verwijst naar het “Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in

Iraq: 1 May – 31 October 2015” van Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

and United Nations Assistance Mission for Iraq. Wat betreft het aantal burgerslachtoffers in Irak, verwijst

Cedoca in de COI Focus “Veiligheidssituatie in Bagdad” van 25 september 2017 naar de bron “Iraq

Body Count” (IBC). Verzoeker stelt zich evenwel vragen bij de kwaliteit van deze bron. Hij werpt op dat

IBC informatie verzamelt over gewelddadige sterfgevallen die aangekondigd worden in andere media, of

vastgesteld worden in mortuaria. Aangezien er door IBC geen “actief” onderzoek van geïsoleerde

gebeurtenissen wordt uitgevoerd, wordt een groot aantal slachtoffers niet aan de kaak gesteld. De

media besteden inderdaad meer aandacht aan gebeurtenissen waarbij vele doden vielen. Bijgevolg
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stemmen de gegevens van IBC niet overeen met de werkelijkheid, aldus verzoeker, die hier aan

toevoegt dat het artikel “Iraq Body Count : Undercounting Death With Pro-war Cash”, opgesteld door

Ahmed Nafeez en gepubliceerd op de website ‘Clearing House’, ernstige beschuldigingen tegen IBC

uitte. Zo beschuldigt Nafeez IBC ervan fondsen te ontvangen van actoren die een belang hebben bij het

Irakese conflict (o.a. Amerikaanse, Zwitserse, Noorse en Duitse ministeries van Buitenlandse Zaken).

Verzoeker meent dat Cedoca dit in het verslag diende te benadrukken. Ook kan verzoeker zich niet

akkoord verklaren met de stelling dat Bagdad nog steeds een functionerende grootstad is. Hij citeert in

dit verband diverse passages uit voornoemde COI Focus, waarin onder meer te lezen staat dat de

nationale structuren voor hulp aan behoeftigen dreigen ineen te storten door de sterke toename van de

vraag enerzijds, en de precaire begrotingssituatie van de staat alsook de afname van de inheemse

voedselproductie door de oorlogshandelingen anderzijds, dat het aantal schoolverlaters omwille van een

moeilijke en onveilige weg naar school hoger ligt dan in andere provincies, dat de investeringen in de

gezondheidszorg zijn niet voldoende zijn om de toegenomen vraag in Bagdad op te vangen, dat er een

tekort is aan medisch materiaal en medicijnen en dat Bagdad behoort tot de probleemgebieden wat de

drinkwaterbevoorrading en de sanitaire inrichtingen betreft, hetgeen vooral in overbevolkte wijken

gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Ook uit het artikel “Lutte contre Daesh: les médecins

quittent l'Irak, usés et inquiets” van BFM TV van 11 april 2016 blijkt dat veel artsen het land hebben

verlaten. Verzoeker voegt hieraan toe dat de IDP's in Bagdad over het algemeen lijden onder slechte

woonomstandigheden, een gebrek aan werk, de gestegen levensduurte en de onveiligheid in de

hoofdstad. Allemaal hebben ze te lijden onder frequente onderbreking van basisdiensten en slechte

leefomstandigheden. De omvang en complexiteit van de humanitaire crisis is zodanig dat de Verenigde

Naties sinds augustus 2014 de hoogst mogelijke noodsituatie in Irak heeft toegekend - niveau 3

(UNHCR, "UNHCR Position on Returns to Iraq", November 2016, p. 2). Verzoeker wijst er daarnaast op

dat het openbare leven in de stad zelfs tijdens de zwaarste golf van geweld in 2006 en 2007 niet stil viel.

Het openbare leven kwam ook niet tot stilstand in 2014 en begin 2015. Nochtans werd gedurende deze

periode wel de subsidiaire beschermingsstatus toegekend aan personen die uit Bagdad afkomstig

waren. Cedoca stelt ook vast dat “er talrijke betogingen tegen het falende beleid van de overheid om de

infrastructuur op punt te brengen, en vooral ook tegen de alomtegenwoordige corruptie”. Voorst wijst

verzoeker erop dat op 30 april 2016 de noodtoestand werd uitgeroepen nadat honderden aanhangers

van Muqtada al-Sadr de zwaar beveiligde groene zone zijn binnengedrongen, hetgeen volgens hem

aantoont dat zelfs de meest beschermde plaatsen onveilig zijn. Verzoeker voegt hieraan toe dat begin

februari 2016 de bouwwerken begonnen van een reeks muren rond Bagdad om de stadsringen te

versterken tegen de infiltraties vanuit de omliggende gebieden. Dit project werd bekritiseerd, onder meer

omdat een deel van het project bestaat uit een vermindering van het aantal controleposten binnen de

stadsgrenzen. Verborgen terreurcellen van ISIS zouden ervan kunnen profiteren "om zich vrijer te

kunnen bewegen binnen de stad”. Verzoeker acht het voorts niet redelijk om te zeggen dat de Iraakse

autoriteiten de politieke en administratieve controle over de stad blijven houden. De nationale

autoriteiten zijn volgens verzoeker niet in staat om de burgers te beschermen: de corruptie woedt. Om

aanvallen te voorkomen en de stad tegen IS te beschermen, werden door de regering en milities vele

check-points opgezet. Tevens wordt er een schermwand gebouwd. Toch is IS nog steeds in staat om

verschillende explosieven en autobommen in Bagdad binnen te brengen en daar dus terreur te zaaien.

Deze zwakheid zou te wijten zijn aan de corruptie die het land teistert en die de overheid, noch het leger

spaart. Corruptie zou ook geleid hebben tot het gebruik door het leger van defecte detectoren van

explosieven. Ofschoon de onvolkomenheid van deze apparaten werd bewezen, toch worden ze nog

steeds gebruikt (Caritas international en CIRE, « Les demandeurs d'asile irakiens et en particulier de

Bagdad », december 2015 - mei 2016, p. 52 (stuk 14)). Verzoeker wijst er tot slot op dat in de bestreden

beslissing wordt overwogen: “Het aantal door ISIS uitgevoerde aanslagen in Bagdad is vanaf begin

2017 sterk teruggelopen in vergelijking met de situatie van 2014 tot 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”. Dit toont volgens verzoeker aan dat de

veiligheidssituatie in Bagdad niet stabiel is. De situatie fluctueert veel en kan in een paar weken

veranderen.

Verzoeker besluit: “Rekening houdend met al deze elementen gaat de verzoekende partij niet akkoord

met het feit dat Bagdad nog steeds een functionerende stad is. Er is een overduidelijke binnenlands

gewapende conflict in Bagdad tussen enerzijds ISIS en anderzijds de ISF, de sjiitische milities, de

volksmobilisatie maar ook een conflict tussen Soennitischen en sjiitische milities. Het aantal

geweldincidenten fluctueert maar blijft altijd hoog. De meeste slachtoffers zijn altijd burgers. Gezien de

aanvallen en de aanslagen van deze vorige maanden, is het geweld tegen deze burgers niet doelgericht
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omdat dat geweld elke persoon zonder onderscheid kan aanraken (en niet alleen leden van de politie,

van de lager of een speciaal populatiegroep).

Door geen rekening te houden met de individuele situatie van verzoeker en de algemene situatie in

Bagdad heeft de tegenpartij het artikel 48/6 § 5 van de Vreemdelingenwet en het artikel 10.3 van de

Richtlijn 2013/32/EU geschonden.

Overeenkomstig de rechtspraken Diakité en Elgafaji van het Europees Hof van Justitie, moet Meneer

R.(…) H.(…) de subsidiaire beschermingsstatus krijgen met toepassing van het artikel 48/4, §2 c), van

de vreemdelingenwet van 1980.

Als Uw Raad zou vaststellen dat er geen spraak is van willekeurig geweld in de zin van het artikel 48/4,

§2, c), is er geen twijfel dat het terugsturen van verzoeker naar zijn land van herkomst hem aan foltering

of onmenselijke of vernederende behandelingen zou blootstellen in overeenkomstig met artikel 48/4, §2,

b) van de Vreemdelingenwet.

In het licht van onze ontwikkelingen, lijkt het duidelijk dat er in Bagdad actueel sprake is van een

uitzonderlijke intens conflict waarbij de mate van het blind geweld der mate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat Meneer R.(…) H.(…) door zijn aanwezigheid al

daar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan ernstige bedreigingen van zijn leven of zijn

persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Als gevolg valt verzoeker

onder de voorwaarden van de subsidiaire beschermingsstatus in overeenstemming met artikel 48/4, §2,

c) - of ten minste in overeenstemming met artikel 48/4, §2, b) - van de Vreemdelingenwet.

Een complete en grondige lezing van de verschillende informaties die in het administratief dossier staan,

zou Uw Raad aanmoedigen om op zijn minst de subsidiaire beschermingsstatus te herkennen aan de

verzoeker op basis van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Daarop is het belangrijk te benadrukken dat overeenkomstig artikel 3 EVRM, mag niemand worden

onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. De

beslissing die de verwijdering van een vreemdeling betrekt kan leiden tot een situatie vallend onder de

toepassing van dit artikel, als er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat na zijn verwijdering, de

vreemdeling zal bedreigd worden van folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen

of bestraffingen.

Er werd door het Europese Hof voor de Rechten van Mensen beoordeeld dat : « Compte tenu de

l'importance qu'elle attache à l'article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé

en cas de réalisation du risque de mauvais traitement, il appartient aux autorités nationales de se

montrer aussi rigoureuses que possible et de procéder à un examen attentif des griefs tirés de l'article 3

sans quoi les recours perdent de leur effectivité » (EHRM, Singh et autres c. Belgique, n° 33210/11 van

2 oktober 2012, §103, ook M.S.S. v. Belgique et Grèce, n°30696/09 van 21 januari 2011).

Zoals hierboven getoond, zijn er meerderen bronnen dat aantonen dat Bagdad niet veilig is.”

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: het artikel “Les

rivalités entre Sunnites et chiites s'accentuent dans le monde arabe” van La Croix van 9 april 2013, het

document “Q & A: Islam's Sunni-Shiite divide” van USA Today van 24 februari 2015, het document “Irak:

l'escale aérienne à Bagdad avant le retour d'un demandeur d'asile dans sa région d'origine ne peut être

assimilée à la traversée effective de la ville au sens de la jurisprudence relative à la mise en œuvre de

l'article L. 712-1 c) du CESEDA”, arrest nr. 17042467 van 24 januari 2018 van het Cour nationale du

droit d'asile, het document “La Cour juge que la situation prévalant à Bagdad est affectée par une

violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, qui justifie l'octroi de la protection subsidiaire”, arrest

nr. 15018700 van 11 april 2016 van het Cour nationale du droit d'asile, arrest nr. 39951 van 21 juni 2018

van de administratieve rechtbank van het Groothertogdom Luxemburg, het artikel “L'état Islamique

multiplie les attaques en Irak” van La Monde van 7 maart 2016, het artikel “Security in Iraq Largely

Unchanged in May 2018” van Musings On Iraq van 2 juni 2018, het artikel “lrak. A Bagdad, un attentat à

la bombe fait au moins quatre morts” van Ouest-France van 24 mei 2018, een uittreksel uit “Report on

the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 1 May-31 October 2015” van Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights and United Nations Assistance Mission for Iraq, het

artikel “Nouveau “Parole à l’exil”: Les demandeurs d'asile irakiens et en particulier de Bagdad” van

Caritas international en CIRE van 4 mei 2016, het artikel “Lutte contre Daesh: les médecins quittent

l'Irak, usés et inquiets” van BFMTV van 11 april 2016, een uittreksel uit “UNHCR Position on Returns to

Iraq” van 14 november 2016, het artikel “Le Conseil du contentieux des étrangers confirme le

changement d'approche du C.G.R.A. en refusant aux demandeurs d'asile originaires de Bagdad le

bénéfice de la protection subsidiaire” van Newsletter EDEM van februari 2016 en het artikel “Baghdad in

State of Emergency After Supporters of al Sadr Storm Green Zone” van 30 april 2016.
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2.2.2. Op 8 augustus 2019 laat verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota geworden waarin volgende nieuwe elementen ter

kennis worden gebracht: het “EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation” van maart 2019.

2.3.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers verzoek om internationale bescherming

geweigerd omdat (i) hij zich baseert op de asielmotieven die door zijn moeder werden aangehaald in het

kader van haar opeenvolgende verzoeken om internationale bescherming in Nederland en België, in

casu problemen met de familie van zijn vader omwille van de voogdij over hemzelf en zijn broers,

problemen met een buurman betreffende rekrutering/beïnvloeding door Hashed el Shaabi en problemen

met de familie van zijn moeder omwille van haar huwelijk in België en hun vertrek uit Irak, doch deze

asielmotieven reeds meermaals ongeloofwaardig werden bevonden door zowel het CGVS als de RvV

en hij bij zijn eigen verzoek om internationale bescherming geen elementen aanbrengt die deze eerdere

appreciaties in positieve zin kunnen wijzigen, (ii) hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud wel nog

verklaarde dat hij in Irak zou sterven omdat hij er geen verantwoordelijke meer heeft, hij vermoedt dat

de familie van zijn vader hem zou vermoorden omdat hij sjiiet is en niet meer soenniet zoals hen doch

hij al sjiiet is sinds 2004, sinds hij vijf jaar oud is, en hij van 2004 tot aan zijn vertrek in 2015

klaarblijkelijk geen concrete problemen heeft gehad met de familie van zijn vader, hij er vast van

overtuigd is dat zijn grootvader hem, nu hij 18 jaar is geworden, gaat meenemen maar hij geen enkele

concrete indicatie heeft om dit mee te staven, er volgens zijn verklaringen een of andere overeenkomst

is tussen zijn oom en zijn grootvader doch hij niets wist te vertellen over de inhoud van die

overeenkomst en hij evenmin wist wanneer dat gesprek had plaatsgevonden, er volgens zijn

verklaringen een geschreven document werd afgeleverd op basis van deze bespreking, dit document

door zijn moeder werd neergelegd tijdens haar vorige verzoeken om internationale bescherming die

steeds negatief werden afgesloten en zijn claim dat zijn grootvader een terrorist zou zijn die tot ISIS

behoort niet ernstig kan genomen worden daar hij zich hiervoor louter baseert op de blote bewering dat

hij, toen verzoeker vijf jaar oud was, kritiek had op de wijze waarop hij bad en dat hij heel serieus was

over religie, (iii) de door hem voorgelegde identiteitskaart louter een aanwijzing is voor zijn identiteit en

herkomst maar geen enkele uitspraak doet over de door hem ingeroepen vluchtmotieven en (iv) uit een

grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Bagdad blijkt dat er actueel geen sprake is van

een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon zoals

bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, hij nalaat het bewijs te leveren dat hij specifiek

geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, door een reëel

risico als gevolg van het willekeurig geweld in Bagdad en het CGVS evenmin beschikt over elementen

die erop wijzen dat er in zijn hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat hij een verhoogd

risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

2.3.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober

2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21

september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het

verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in

zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 28 januari 2019 (CG nr. 1817469), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).
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Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij argumenteert dat de bestreden beslissing niet afdoende

werd gemotiveerd door te verwijzen naar de verschillende weigeringsbeslissingen die ten aanzien van

zijn moeder werden genomen en dat een dergelijke motivering niet getuigt van een individueel

onderzoek van zijn verzoek om internationale bescherming. Vooreerst benadrukt de Raad dat uit de

verwijzing naar de beslissingen en arresten die ten aanzien van verzoekers moeder werden genomen

op zich geenszins kan worden afgeleid dat verzoekers verzoek om internationale bescherming door het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet op individuele wijze werd

onderzocht. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan, om zich een juist

beeld te vormen van de situatie waarin de vreemdeling zich bevindt op het tijdstip van de beoordeling

van het verzoek om internationale bescherming, immers alle objectieve gegevens onderzoeken die hij

nodig heeft om zijn beslissing te kunnen nemen. Bij de beoordeling van de zaak houdt hij rekening met

en zijn onderzoek behelst alle (relevante) feitelijke elementen, ook deze welke resulteren uit de

verklaringen van en de beslissingen en arresten inzake familieleden. Geen enkele wetsbepaling verbiedt

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen om uitspraak te doen op basis van

gegevens die in het kader van eerdere, door familieleden ingediende verzoeken om internationale

bescherming bekend waren. De Raad stelt vast dat in de beslissing genomen ten aanzien van

verzoeker vooreerst wordt vastgesteld dat hij zich baseert op de asielmotieven die door zijn moeder

werden aangehaald in het kader van haar opeenvolgende verzoeken om internationale bescherming in

Nederland en België. Verzoeker erkent in het verzoekschrift uitdrukkelijk dat hij zich baseert op de

asielmotieven die door zijn moeder werden aangehaald (p. 2). Op 7 mei 2012 nam de commissaris-

generaal in hoofde van verzoekers moeder de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat geen geloof werd gehecht aan de door haar

aangevoerde problemen die zij met haar schoonfamilie beweerde te hebben in Irak. De Raad

bevestigde deze beslissing bij arrest nr. 95 189 van 15 januari 2013. Op 5 februari 2013 diende

verzoekers moeder een volgend verzoek in. Op 7 februari 2013 werd de beslissing genomen tot

weigering tot inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Op 14 september 2013 diende

verzoekers moeder een tweede volgend verzoek in. Op 7 juni 2017 nam de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen ten aanzien van verzoekers moeder de beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat zij louter volhardde in

haar problemen met haar schoonfamilie en omdat de vrees die zij aanhaalde voor haar eigen familie

omdat zij zonder toestemming in België trouwde, ongeloofwaardig is. Deze beslissing en beoordeling

werden bevestigd bij ’s Raads arrest nr. 196 375 van 11 december 2017. Op 16 augustus 2018 diende

verzoekers moeder een derde volgend verzoek om internationale bescherming in, dat zij opnieuw

steunde op dezelfde vluchtmotieven die zij in het verleden heeft uiteengezet, namelijk een vrees voor

haar familie en schoonfamilie omdat zij zonder toestemming met haar kinderen naar het buitenland

vluchtte en in België opnieuw huwde en een vrees dat haar kinderen van haar zullen worden

afgenomen. Verzoeker diende gelijktijdig zelf een eerste verzoek om internationale bescherming in. Op

23 oktober 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in hoofde van

verzoekers moeder de beslissing houdende niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek) omdat zij geen

nieuwe elementen aanbracht die de kans aanzienlijk groter maakten dat zij voor internationale

bescherming in aanmerking komt. Deze beslissing bevindt zich in het administratief dossier, wat

verzoeker in het verzoekschrift ook expliciet erkent. Hij erkent ook dat hij kennis heeft genomen van de

inhoud van deze beslissing (p. 5). Bijgevolg kon de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen op goede gronden besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers verzoek om internationale

bescherming en is de beslissing genomen ten aanzien van verzoeker afdoende gemotiveerd door te

verwijzen naar de beslissingen en arresten genomen ten aanzien van zijn moeder (RvS 2 mei 2005, nr.

144.038). Dit klemt des te meer daar verzoeker minderjarig was op het ogenblik dat zijn moeder een

eerste (9 januari 2012), tweede (5 februari 2013) en derde (14 september 2013) verzoek om

internationale bescherming indiende. Deze verzoeken werden op basis van artikel 57/1, §1 van de

Vreemdelingenwet aldus ook in naam van verzoeker als vergezellende minderjarige ingediend zodat de

weigeringsbeslissingen en arresten waarnaar wordt verwezen in de thans bestreden beslissing ook op

hem betrekking hadden en dienvolgens ook in zijn hoofde reeds tot twee maal toe werd besloten tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Het

vermoeden dat een vreemdeling die een verzoek om internationale bescherming indient, dit verzoek

eveneens indient namens de hem vergezellende minderjarige vreemdeling(en) over wie hij het ouderlijk

gezag of de voogdij uitoefent blijft immers bestaan tot op het moment dat er een definitieve beslissing

met betrekking tot het verzoek om internationale bescherming wordt genomen, zelfs indien de

minderjarige vreemdeling intussen de meerderjarigheid heeft bereikt. Er is geen enkele concrete

aanwijzing voorhanden waaruit zou kunnen blijken dat verzoeker geen kennis kon nemen van de

beslissingen en arresten genomen in het kader van het eerste, tweede en derde verzoek om
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internationale bescherming ingediend door zijn moeder, beslissingen en arresten welke zoals hoger

reeds gesteld ook op hem betrekking hebben, temeer verzoeker en zijn moeder samen woonst houden

en zijn advocaat ook reeds optrad in de belangen van zijn moeder (en van hem als begeleidende

minderjarige) in het derde verzoek om internationale bescherming dat door zijn moeder werd ingediend.

Bovendien stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing niet louter is gemotiveerd door een verwijzing

naar de eerdere beslissingen en arresten genomen ten aanzien van zijn moeder, doch de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen daarnaast ook de verklaringen zoals verzoeker deze

tijdens het persoonlijk onderhoud heeft afgelegd heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat verzoeker bij

zijn eigen verzoek om internationale bescherming geen elementen aanreikt die een ander licht kunnen

werpen op de beoordeling in de eerdere beslissingen en arresten, genomen ten aanzien van zijn

moeder. In acht genomen het geheel van wat voorafgaat, kan dan ook niet worden volgehouden dat

verzoekers verzoek om internationale bescherming niet op individuele wijze werd onderzocht, noch dat

de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd. De Raad merkt hierbij nog op dat de in het

verzoekschrift aangehaalde rechtspraak van de Raad van State en deze Raad in casu niet dienstig is

daar deze rechtspraak handelt over een motivering door verwijzing naar bepaalde documenten of

adviezen, terwijl in casu wordt verwezen naar beslissingen en arresten in eerdere verzoeken om

internationale bescherming waarvan, zoals hoger reeds gesteld, redelijkerwijs moet worden

aangenomen dat verzoeker kennis heeft (of kon hebben) van de inhoud ervan.

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

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid1

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

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;
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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.”

2.5.1. Verzoeker dient op 16 augustus 2018 een eerste verzoek om internationale bescherming in. Zijn

moeder diende gelijktijdig een vierde verzoek om internationale bescherming in. Zoals hoger reeds werd

aangehaald blijkt uit de gegevens van het administratief dossier en het verzoekschrift dat verzoeker zich

baseert op de asielmotieven die door zijn moeder werden aangehaald tijdens haar opeenvolgende

verzoeken om internationale bescherming.

In ’s Raads arrest nr. 220 175 van 24 april 2019 werd inzake het vierde verzoek om internationale

bescherming ingediend door verzoekers moeder geoordeeld als volgt:

“1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoekster dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen houdende niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek).

Blijkens de bestreden beslissing heeft verzoekster naar aanleiding van onderhavig verzoek om

internationale bescherming geen bijkomende inhoudelijke verklaringen afgelegd en heeft zij evenmin

nieuwe documenten of bewijsstukken aangebracht die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt.

2. Verzoekster diende op 9 januari 2012 een eerste verzoek om internationale bescherming in. Op 7 mei

2012 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus omdat geen geloof werd gehecht aan de door haar aangevoerde

problemen met zij met haar schoonfamilie beweerde te hebben in Irak en omdat in hoofde van

verzoekster geen reëel risico op ernstige schade voorhanden is in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet. Op 15 januari 2013 bij arrest nr. 95 189 bevestigde de Raad in beroep deze

beslissing.

Op 5 februari 2013 diende verzoekster een volgend verzoek in. Op 7 februari 2013 werd de beslissing

genomen tot weigering tot inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag.

Op 30 juli 2013 keerde verzoekster vrijwillig terug naar Irak. Verzoekster, die volgens haar verklaringen

op 13 september 2015 opnieuw België is binnengekomen, samen met haar drie minderjarige kinderen,

diende op 14 september 2013 een tweede volgend verzoek in. Op 7 juni 2017 nam de commissaris-

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

beschermingsstatus omdat verzoekende partij louter volhardde in haar problemen met haar

schoonfamilie en omdat de vrees die zij aanhaalt voor haar eigen familie omdat zij zonder toestemming

in België trouwde, ongeloofwaardig is. Tevens werd geoordeeld dat er in Bagdad actueel geen sprake is

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

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico zou lopen om te worden blootgesteld aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn

persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Deze beslissing en

beoordeling werd bevestigd bij ’s Raads arrest nr. 196 375 van 11 december 2017.

Op 16 augustus 2018 dient verzoekende partij haar huidig derde volgend verzoek om internationale

bescherming in.

Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoekster haar huidig derde

volgend verzoek om internationale bescherming steunt op dezelfde vluchtmotieven die zij in het

verleden heeft uiteengezet, namelijk een vrees voor haar familie en schoonfamilie omdat zij zonder
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toestemming met haar kinderen naar het buitenland vluchtte en in België opnieuw huwde en een vrees

dat haar kinderen van haar zullen worden afgenomen.

Ter ondersteuning van haar derde volgend verzoek legt verzoekster de volgende documenten neer: een

brief van haar stam, een DHL-verzendingsbewijs, een schrijven van haar advocaat en de

identiteitskaarten van haar twee minderjarige zonen A. en Y.

(…)

4.1. De Raad wijst er op dat aangezien reeds in het kader van verzoeksters vorige verzoek om

internationale bescherming werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door haar ingeroepen

vrees voor vervolging en gelet op de in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat verzoekster naar

aanleiding van onderhavig verzoek geen elementen bijbrengt die haar geloofwaardigheid kunnen

herstellen, dient te worden besloten dat verzoekster niet aantoont in haar land van herkomst

persoonlijke problemen te hebben gekend of te zullen kennen.

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekster het niet eens is met de motieven van

de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat zij in wezen niet verder komt dan het volharden in

eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken en bekritiseren van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal, waarmee zij de gedane bevindingen van de commissaris-generaal niet weerlegt

noch ontkracht. De commissaris-generaal stelt op correcte wijze vast dat verzoekster naar aanleiding

van haar volgend verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen

van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wat geen ander licht vermag te

werpen op de eerdere appreciatie van het CGVS en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarbij

het vluchtrelaas van verzoekster ongeloofwaardig werd bevonden. Ook wordt op goede gronden

vastgesteld dat de documenten die verzoekster neerlegt ter staving van haar volgend verzoek niet van

die aard zijn dat zij de teloorgegane geloofwaardigheid van haar vluchtrelaas kunnen herstellen en de

nieuw aangevoerde elementen vermogen aan te tonen.

Verzoekster volhardt in de bewijswaarde van de door haar neergelegde brief van haar stam. Zij legt uit

dat zij contact gehouden heeft met een van haar zussen die de dreigbrief heeft gestuurd en ontkent dat

dit document louter ten behoeve van haar verzoek is opgesteld. Zij licht toe dat het document dateert

van 2014 en zij toen door haar stam niet alleen werd verstoten maar ook ter dood veroordeeld werd.

Uit nazicht in het administratief dossier blijkt dat, in tegenstelling tot wat verzoekster in haar

verzoekschrift voorhoudt, de brief van haar stam dateert van 1 juli 2018. Zoals de commissaris-generaal

in zijn beslissing terecht opmerkt, is het wel heel opmerkelijk dat haar stam, die verzoekende partij reeds

in 2014 officieel verstootte, dit pas in juli 2018 op papier zou gezet hebben. Verzoekster stelt in haar

verzoekschrift dat zij het document gekregen heeft van een van haar zussen met wie zij nog contact

hield, doch deze uitleg biedt geen verklaring voor het feit dat haar broer M., van wie de vraag tot ter

dood veroordeling komt, de brief persoonlijk aan haar zus heeft bezorgd die het vervolgens op haar

beurt aan verzoekende partij kon bezorgen.

Daarenboven kan aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde worden toegekend wanneer ze

worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen, wat in

casu niet het geval is, zoals blijkt uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing.

Documenten hebben immers enkel een ondersteunde werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke

bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen

documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen.

Gelet op deze vaststelling en mede gelet op de informatie toegevoegd aan het administratief dossier

waaruit onmiskenbaar blijkt dat alle Iraakse documenten makkelijk tegen betaling kunnen verkregen

worden, kan er geen bewijswaarde worden gehecht aan de door verzoekster neergelegde brief van haar

stam.

De loutere verwijzing naar algemene informatie aangaande erewraak in Irak, wijzigt niets aan het

voorgaande. Dergelijke verwijzing volstaat immers niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier in gebreke.

De Raad benadrukt dat het de taak van verzoekster is om de verschillende elementen van haar relaas

toe te lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van haar verzoek om internationale
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bescherming aan te reiken. Het CGVS heeft in deze een samenwerkingsplicht, in de zin dat het de door

verzoekster aangebrachte elementen moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het

land van herkomst en dat het er toe gehouden is na te gaan of er onder de door verzoekster

aangebrachte elementen, elementen zijn die verzoeksters kans op internationale bescherming

aanzienlijk groter maken. Een onderzoek in die zin werd uitgevoerd. Loutere beweringen buiten

beschouwing gelaten, brengt verzoekster geen concrete argumenten aan die het tegendeel bewijzen.

4.2. Wat de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet betreft,

verwijst de Raad naar de omstandige motivering in de bestreden beslissing en de informatie vervat in

het administratief dossier waaruit blijkt dat er actueel voor burgers in Bagdad geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurige geweld dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekster louter door haar aanwezigheid

aldaar een reëel risico zou lopen om te worden blootgesteld aan een ernstige bedreiging van haar leven

of haar persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Het betoog in voorliggend verzoekschrift vermag hieraan geen afbreuk te doen.

De door verzoekster aangehaalde informatie is immers grotendeels dezelfde en ligt voor het overige in

dezelfde lijn als de informatie waarop de analyse van de veiligheidssituatie in Bagdad is gesteund. De

argumentatie in het verzoekschrift waarbij kritiek wordt geuit op de kwaliteit van de gebruikte bron ‘Iraq

Body Count’ en een selectieve verwijzing naar de informatie vervat in het administratief dossier, kan

voorgaande appreciatie niet ombuigen. Dient te worden benadrukt dat cijfergegevens over het aantal

slachtoffers en het aantal geweldfeiten niet op zichzelf beoordeeld kunnen worden, maar moeten gezien

worden in relatie met meerdere objectieve elementen. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie en

het EHRM volgt immers dat het geweld willekeurig van aard moet zijn, wat betekent dat het blind geweld

een welbepaald niveau moet bereiken opdat er sprake kan zijn van ernstige en individuele bedreiging

van het leven of de persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4,

§2, c) vreemdelingenwet. De cijfers van Iraqi Body Count omvatten overigens alle types van geweld en

meten dus niet enkel het willekeurig geweld maar ook het conventiegerelateerde en crimineel geweld.

Het Commissariaat-generaal houdt bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Bagdad ook rekening

met het risico van onderrapportering en zal dus niet gefixeerd zijn op de pure cijfergegevens doch ook

rekening houden met tal van andere factoren waaronder de impact van het geweld op het dagelijks

leven in Bagdad.

Verzoekster brengt met het louter tegenspreken en omkeren van de in de bestreden beslissing gedane

vaststellingen geen concrete elementen bij die aantonen dat de door verweerder aangebrachte

informatie onjuist of achterhaald is en dat er zich een andere conclusie opdringt.

In zoverre verzoekster onder verwijzing naar het arrest “Elgafaji” aanvoert dat zij het risico loopt

slachtoffer te worden van ernstige schade, herhaalt de Raad dat geen enkel geloof wordt gehecht aan

de door haar aangevoerde problemen en zij doorheen haar opeenvolgende verklaringen geen gewag

heeft gemaakt van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Bagdad zou hebben

gekend. Zij kan zich te dezen aldus niet dienstig beroepen op het arrest “Elgafaji”, waar het HvJ

oordeelde dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt

om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van

willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.”.

Verzoekster toont derhalve geen persoonlijke omstandigheden aan die in haar hoofde het risico op

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

5. Bijgevolg lijkt verzoekster geen elementen aan te brengen die de kans aanzienlijk groter maken dat zij

in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.
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Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

(…)

4.1. Ter terechtzitting alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 4 februari 2019, voert verzoekende partij aan dat zij door haar stam in 2014 verstoten

werd en dat er in 2018 een prijs op haar hoofde gezet werd. Verzoekende partij wijst er op dat de

verstoting door de stam wordt meegedeeld; iedereen wordt verwittigd dat de verstotene niet meer wordt

bijgestaan en de verstotene weet op die manier dat hij/zij niet kan terugkeren zonder gevaar te lopen.

Verzoekende partij bevestigt dat zij nog altijd bij de Iraakse man is met wie ze hier, zonder toestemming

van haar broers, gehuwd is. Verzoekende partij verduidelijkt nog dat zij verstoten werd enerzijds omdat

zij zonder toestemming trouwde en anderzijds omdat zij zonder medeweten de kinderen heeft

meegenomen naar België.

4.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij geen concrete elementen bijbrengt die afbreuk doen aan

de in de beschikking van 4 februari 2019 opgenomen grond. Verzoekende partij beperkt zich immers

louter tot het volharden in de door haar voorgehouden verstoting door haar stam, zonder dat zij

daadwerkelijk haar opmerkingen aangaande de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen en de

in de voornoemde beschikking opgenomen grond formuleert.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond. Bijgevolg

brengt verzoekende partij geen elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat zij in

aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.”

2.5.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan bovendien worden gevolgd

waar in de bestreden beslissing het volgende wordt overwogen: “U brengt bij uw eigen verzoek om

internationale bescherming geen elementen aan die bovenstaande appreciaties in positieve zin kunnen

wijzigen. U beperkt zich immers tot een blote herhaling of verwijzing naar asielmotieven die door uw

moeder werden aangehaald of naar documenten die door uw moeder werden voorgelegd en die

zowel door het CGVS als de RvV meermaals werden beoordeeld wat telkens resulteerde in een

negatieve beslissing omwille van een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. U voegt geen

wezenlijke elementen toe (CGVS, p. 3-15)(Vragenlijst 04/09/2018)(Verklaring DVZ 04/09/2018).

U verklaarde tijdens uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS wel nog dat u in Irak zou sterven omdat u

er geen verantwoordelijke meer heeft. U behoort niet meer tot de familie van uw vader en ook niet meer

tot die van uw moeder. U vermoedt dat de familie van uw vader u zou vermoorden omdat u sjiiet bent en

niet meer soenniet zoals hen (CGVS p.7, p.8). Nu kan er aangestipt worden dat u sinds 2004, sinds u

vijf jaar oud bent al sjiiet bent. Iets wat u zelf overigens verklaart (CGVS, p. 4). U woonde toen nog in

Irak. In heel die periode, van 2004 tot aan uw vertrek in 2015, heeft u, mede gezien de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van de asielmotieven die werden aangehaald door uw moeder, klaarblijkelijk geen

concrete problemen gehad met de familie van uw vader. Moest het probleem dermate groot zijn als u

het voorstelt, kan er aangenomen worden dat u niet probleemloos in Irak kon wonen (CGVS, p. 7-9). U

bent er echter vast van overtuigd dat uw grootvader u, nu u 18 jaar bent geworden gaat meenemen

(CGVS p.9). U kan dit echter niet aannemelijk maken en heeft geen enkele concrete indicatie om dit

mee te staven. U heeft geen enkele aanwijzing dat uw grootvader, zeker aangezien hij in het verleden

niets geprobeerd heeft om u en uw broers mee te nemen, iets zou doen om u tegen uw zin mee

te nemen (CGVS, p. 8, 9, 10, 12, 13). Volgens uw verklaringen is er een of andere overeenkomst tussen

uw oom en uw grootvader. U wist echter niets te vertellen over de inhoud van die overeenkomst. U wist

evenmin wanneer dat gesprek had plaatsgevonden. Volgens uw verklaringen is er een geschreven

document afgeleverd op basis van deze bespreking . Uw moeder heeft dit document reeds neergelegd

tijdens haar vorige verzoeken om internationale bescherming die zoals eerder werd aangehaald steeds

negatief werden afgesloten (CGVS, p. 9, 10, 13). Uw claim dat uw grootvader een terrorist zou zijn dit

tot ISIS behoort kan niet ernstig worden genomen. U baseert zich hiervoor louter op de blote bewering

dat hij, toen u vijf jaar oud was, kritiek had op de wijze waarop u bad en dat hij heel serieus was over

religie (CGVS, p. 6, 7).

De identiteitskaart die u voorlegt is louter een aanwijzing voor uw identiteit en herkomst maar doen geen

enkele uitspraak over de door u ingeroepen vluchtmotieven.”
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De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om

deze motieven, die pertinent en draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en op

grond waarvan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht besluit tot de

ongeloofwaardigheid van de door hem uiteengezette asielmotieven, te verklaren of te weerleggen. Het

komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een

ander daglicht te plaatsen, waar hij geheel in gebreke blijft. Immers, met het louter aanhalen van

algemene informatie waaruit moet blijken dat het clanconflict tussen sjiieten en soennieten in de loop

der jaren verergerd is, brengt verzoeker geen concrete aanwijzingen bij waaruit kan blijken dat de

familie van zijn vader hem in geval van terugkeer naar Irak zou vermoorden omdat hij sjiiet is en niet

langer soenniet zoals zij. Ook de argumentatie dat de haat van zijn soennitische familie jegens hem nog

werd aangewakkerd ten gevolge van de toegenomen spanningen tussen sjiieten en soennieten en dat

het feit dat hij ondertussen meerderjarig is niet belet dat hij door zijn grootvader, die behoort tot ISIS, zal

worden ontvoerd, kan te dezen geenszins overtuigen. Verzoeker komt hiermee immers niet verder dan

ongefundeerde beweringen die niet worden gestaafd aan de hand van enig objectief element, wat

bezwaarlijk een dienstig verweer kan geacht worden en waarmee verzoeker dan ook niet vermag

voormelde vaststellingen van de bestreden beslissing te ontkrachten, noch een gegronde vrees voor

vervolging aannemelijk te maken.

Waar verzoeker nog betoogt dat hem het voordeel van de twijfel moet worden toegekend, benadrukt de

Raad dat, gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas, niet voldaan is aan de

cumulatieve voorwaarden zoals vervat in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat verzoeker, die ter terechtzitting stelt dat hij wel degelijk eigen

motieven heeft, slechts bevestigt dat er “problemen zijn tussen hem en de familie van zijn vader”.

2.5.3. In acht genomen wat voorafgaat, kan ook in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

2.6.1. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Hij

toont niet aan dat hij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker

toont geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt dat hij een

reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel

risico op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn

verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die hij in Irak zou hebben gekend of zal

kennen.

2.6.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelt voorts op basis van de

informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier dat de actuele situatie in Bagdad niet van

dien aard is dat er voor burgers een reëel risico bestaat op het lijden van ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Op 8 augustus 2019 legt verwerende partij een

aanvullende nota neer waarin het “EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation” van maart

2019 ter kennis wordt gebracht. Daaruit blijkt dat er geen significante negatieve wijzigingen zijn in de

veiligheidssituatie. Integendeel, uit deze informatie blijkt dat de herovering van gebieden bezet door ISIL

een duidelijk voelbare impact had 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
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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.

Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie waarover het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beschikt en waarop de analyse van de

veiligheidssituatie in Bagdad is gesteund, niet correct dan wel niet actueel zou zijn of dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit de verkeerde conclusies zou

hebben getrokken. Vooreerst merkt de Raad op dat, in tegenstelling tot wat wordt gesteld in het

verzoekschrift, niet wordt betwist dat er in Bagdad sprake is van willekeurig geweld. Dat zich in Bagdad

nog terreuraanslagen en andere geweldfeiten voordoen en dat daarbij (burger)slachtoffers vallen, wordt

in het voorgaande evenmin betwist en terdege in rekening gebracht. Dit kan echter geen afbreuk doen

aan het besluit dat er actueel voor burgers in Bagdad geen sprake is van een uitzonderlijke situatie

waarbij de mate van het willekeurige geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen om te

worden blootgesteld aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon zoals bedoeld door

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De Raad benadrukt in dit verband dat cijfergegevens over

het aantal slachtoffers en het aantal geweldfeiten niet op zichzelf beoordeeld kunnen worden, maar

moeten gezien worden in relatie met meerdere objectieve elementen. 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. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het EHRM volgt immers

dat het geweld willekeurig van aard moet zijn, wat betekent dat het blind geweld een welbepaald niveau

moet bereiken opdat er sprake kan zijn van ernstige en individuele bedreiging van het leven of de

persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Dit is het geval wanneer de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat

elke burger die zich op het grondgebied bevindt, erdoor wordt geraakt ongeacht zijn/haar persoonlijke

omstandigheden of identiteit. Zoals blijkt uit het voorgaande, beantwoordt de actuele situatie in Bagdad

niet aan deze voorwaarde. Het betoog in voorliggend verzoekschrift, waarbij kritiek wordt geuit op de

kwaliteit van de gebruikte bron ‘Iraq Body Count’ en selectief wordt verwezen naar de informatie vervat

in het administratief dossier, vermag geen afbreuk te doen aan deze appreciatie. De cijfers van Iraq

Body Count omvatten overigens alle types van geweld en meten dus niet enkel het willekeurig geweld

maar ook het conventiegerelateerde en crimineel geweld. Het Commissariaat-generaal houdt bij de

beoordeling van de veiligheidssituatie in Bagdad ook rekening met het risico van onderrapportering en

zal dus niet gefixeerd zijn op de pure cijfergegevens doch ook rekening houden met tal van andere
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factoren waaronder de impact van het geweld op het dagelijks leven in Bagdad. Verzoeker betwist de in

de bestreden beslissing gedane vaststellingen dienaangaande doch brengt geen concrete elementen bij

die aantonen dat er zich een andere conclusie opdringt. Ook het louter verwijzen naar rechtspraak van

een aantal Europese lidstaten (Frankrijk, Luxemburg) kan geen ander licht werpen op de beoordeling

van de actuele veiligheidssituatie in Bagdad. De Raad merkt hierbij volledigheidshalve op dat hij niet

gebonden is door een arrest, uitgesproken in een andere zaak door een buitenlandse rechtbank. Het

kan weliswaar nuttig zijn om rekening te houden met de rechtspraak van andere lidstaten van de

Europese Unie. De Raad ontwaart in de voorgelegde rechtspraak van het Cour nationale du droit d’asile

en van de administratieve rechtbank van het Groothertogdom Luxemburg evenwel geen enkel element

dat van dien aard is om afbreuk te doen aan zijn huidige beoordeling van de mate van het willekeurig

geweld dat momenteel in Bagdad bestaat. In zoverre verzoeker nog stelt dat de veiligheidssituatie in

Bagdad niet stabiel is, dat de situatie veel fluctueert en in een paar weken kan veranderen, benadrukt

de Raad dat hij zijn oordeel moet steunen op de feitelijke situatie zoals deze zich voordoet in het land en

de regio van herkomst op het ogenblik van zijn beslissing.

Zijn ongeloofwaardig bevonden asielmotieven buiten beschouwing gelaten, toont verzoeker evenmin

persoonlijke omstandigheden aan die maken dat hij, in vergelijking met de rest van de bevolking in

Bagdad, een verhoogd risico loopt op een ernstige bedreiging van het leven of persoon als gevolg van

het willekeurig geweld in Bagdad.

2.7. In zoverre verzoeker nog artikel 3 EVRM geschonden acht, dient te worden vastgesteld dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.8. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.9. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen.

Het enig middel is ongegrond.
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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 achtentwintig augustus tweeduizend

negentien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


