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nr. 225 994 van 11 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. STAES

Lange van Ruusbroecstraat 76-78

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 4 maart 2019 heeft

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

29 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. VAN LAER, die loco advocaat P. STAES verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraakse nationaliteit en bent u op X 1986 geboren in X, X. U bent

een sjiitische moslim van Arabische origine. U woonde heel uw leven in de Jumuriyah wijk in Kufa. U

rondde uw lerarenopleiding af in 2008. U werkte in de autohandel. Vier jaar geleden kreeg u een relatie

met S. A.A.J.e.K.. U heeft verschillende keren aan de familie van het meisje om haar hand gevraag

maar u werd telkens weer afgewezen. Er werden allerlei drogredenen aangehaald zoals bijvoorbeeld

dat u geen praktiserende moslim was of dat u alcohol consumeerde en dergelijke meer. U deed er alles

aan om in de gratie van de familie te vallen, maar het wilde niet lukken.
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Op 1 november 2017 huwde u desondanks religieus met het meisje. Jullie besloten om dit huwelijk

geheim te houden en u bleef proberen om de familie van het meisje te overtuigen. Eind februari 2018

lichtten jullie de familie van het meisje dan toch in over het religieus huwelijk om hen zo onder druk te

zetten. Het huwelijk werd nog steeds niet aanvaard. De stam van het meisje was woedend en hun eer

was gekrenkt. Uw stam probeerde nog te bemiddelen maar het was tevergeefs. Alle voorstellen werden

afgewezen. Een week na de bekendmaking van het religieus huwelijk werd uw huis beschoten en

beklad. Op 4 maart 2018 verliet u uw huis en dook u onder bij uw vrienden in de luchthavenstraat te

Kufa. U bleef hier een tiental dagen. Ondertussen verliet uw familie tijdelijk het huis te Jumuriyah. Op 16

maart 2018 namen ze afstand van u onder druk van de stam. U vertrok vervolgens naar Bagdad en

reisde verder naar Suleimaniyah. Twee dagen later ging u naar Dohuk om dan illegaal de grens met

Turkije over te steken. De familie van het meisje diende na uw vertrek klacht tegen u in op basis van

verkrachting. In april 2018 werd er een arrestatiebevel tegen u uitgevaardigd daar u zich niet bij de

rechtbank meldde. U reisde via Griekenland en de Balkanroute naar België waar u op 26 juli 2018

aankwam. U diende op 13 augustus 2018 een verzoek om internationale bescherming in.

U krijgt af en toe dreigementen toegestuurd via nep-accounts van facebook.

Ter staving van uw verzoek legt u een origineel nationaliteitsbewijs, een origineel rijbewijs, een originele

woonstkaart op naam van uw moeder, een origineel arrestatiebevel, een huwelijksakte, een

verstotingsbrief van de stam, een kopie van uw paspoort, een kopie van uw identiteitskaart, vier foto’s

en een verzendingsnota van DHL.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u in Irak daadwerkelijk een

gegronde vrees voor persoonlijke en systematische vervolging hoeft te koesteren zoals bedoeld in de

vluchtelingenconventie dan wel een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming.

Volgens uw verklaringen heeft u problemen met de familie van uw echtgenote omwille van uw relatie

met S. A.A.J.e.K. en het religieuze huwelijk dat u stiekem met haar voltrokken had (CGVS p.12). U kan

het CGVS niet overtuigen dat u hierdoor daadwerkelijk problemen ondervonden heeft in Irak. U beweert

dat het meisje de dochter is van een vooraanstaande familie in Najaf. Het meisje zou afkomstig zijn uit

een conservatieve familie waartoe een aantal sheikhs en religieuze mannen behoren. De vader was

aangesloten bij de ‘athaba’, een religieuze instantie te Najaf en de familie vond u te min voor hun

dochter (CGVS p.13). U heeft een eerste huwelijksaanzoek gedaan twee jaar en half geleden. U vroeg

haar elke drie vier maanden opnieuw ten huwelijk. Elk aanzoek werd afgewezen, zo zegt u (CGVS

p.14). Het is dan ook opmerkelijk dat ondanks dat u jarenlang bleef aandringen om met het meisje te

huwen er vanuit de kant van de familie van het meisje niets ondernomen werd om jullie relatie te

stoppen (CGVS p.14). Er veranderde niets tussen jullie, zo zegt u. Jullie bleven mekaar zien en steunen

en het meisje was bovendien van plan om al de andere huwelijkskandidaten af te wijzen (CGVS p.14).

Volgens u bleef ze gewoon naar de les gaan en bleven jullie elkaar ontmoeten in shoppingscentra en op

andere plaatsen (CGVS p.14). Ook haar gsm werd blijkbaar niet afgenomen of gecontroleerd zodanig

dat jullie probleemloos met elkaar in contact konden blijven en stiekem afspreken. Het is niet

geloofwaardig dat u en het meisje geen enkele restrictie ondervonden om elkaar te blijven zien gezien

de beweerde status en het voorgehouden profiel van de familie en de aanhoudende aanzoeken van

uwentwege die potentieel de eer van het meisje en de familie konden bedoezelen.

Meer nog, pas na drie of vier aanzoeken, waarna er nog een drietal volgde, zou de familie van het

meisje er volgens uw verklaringen achter gekomen zijn dat jullie een relatie hadden. Dit is op zich reeds

bevreemdend. Ook na deze ontdekking werd er bovendien blijkbaar niets ondernomen om jullie relatie

een halt toe te roepen, hetgeen opnieuw ten zeerste mag verbazen (CGVS p.15).
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U stelde dat jullie elkaar in het geheim ontmoetten en reageerde dat ze de dochter toch niet konden

bewaken en opsluiten. Dit kan niet overtuigen. De vader van het meisje behoort, volgens uw

verklaringen althans, tot een religieuze autoriteit, ze komt volgens u uit een conservatieve familie en de

familie zou op de hoogte zijn van haar relatie met een man die ze afkeuren. Dit alles bij elkaar genomen

is het niet aannemelijk dat de bewegingsvrijheid en de communicatiemogelijkheden van het meisje in

kwestie niet op een of andere wijze ingeperkt zou worden om op die manier de eer van de familie te

beschermen.

Volgens uw verklaringen zou u religieus met het meisje getrouwd zijn op 1 november 2017. U wilde de

familie voor een voldongen feit zetten zodat ze jullie huwelijk dienden te aanvaarden (CGVS p.17).

Merkwaardig genoeg besloten jullie het religieus huwelijk geheim te houden (CGVS p.17). De logica is

hier volledig zoek. Jullie huwen in het geheim om de familie onder druk te zetten en dan besluiten jullie

niets te vertellen tegen de families. U werd geconfronteerd met deze bedenking waarop u zei dat het

absoluut niet kon volgens de tribale regels dat een meisje zonder de toestemming van de familie huwt.

Het gevolg hiervan is dat de hele familie van de man geviseerd wordt (CGVS p.17). Dit strookt uiteraard

dan weer totaal niet met uw plan om de familie onder druk te zetten door religieus met uw vriendin te

huwen.

U beweerde voorts dat de familie van het meisje een eigen partij en militie had en dat zelfs de politie

niets tegen de familie durfde te ondernemen (CGVS p.19). Het is dan ook niet geloofwaardig dat u, die

op de hoogte was van de gevolgen van een dergelijk religieus huwelijk, zeker met de positie van de

familie van het meisje in het achterhoofd, zomaar een religieus huwelijk zou afsluiten om op die manier

de familie onder druk te zetten om op die manier vooralsnog te kunnen huwen met het meisje. Er kan

verder nog beargumenteerd worden dat het merkwaardig is dat u het huwelijk, ondanks dat u toch al

religieus gehuwd was, volgens uw eigen zeggen, niet liet officialiseren bij de rechtbank. U heeft dit niet

gedaan omdat u escalatie wilde voorkomen, zo zegt u (CGVS p.17). U zou het huwelijk niet wettelijk

hebben willen maken aangezien de familie tegen jullie huwelijk was en dat een wettelijk huwelijk meer

problemen zou veroorzaken. Dit is op zijn minst een vreemde logica. U stelde immers zelf dat u door

religieus te huwen alles al verpest had (CGVS p.17). Ter staving van uw religieus huwelijk legt u een

huwelijksakte neer. Dit document is een uitgeprint document dat met de hand werd ingevuld. Dergelijke

documenten kunnen eender waar en door eender wie opgesteld en ingevuld worden. Er kan dan ook

geen bewijswaarde aan het document gehecht worden om aan te tonen dat u effectief religieus gehuwd

bent met de dame in kwestie. U kunt overigens geen enkel begin van bewijs voorleggen dat het bestaan

van uw echtgenote aantoont.

Wat betreft de klacht tegen u omwille van verkrachting, blijkt u hier niet echt goed van op de hoogte te

zijn. U verklaarde dat er op 16 april 2018 een klacht bij de rechtbank van Najaf zou ingediend zijn tegen

u omwille van verkrachting van het meisje (CGVS p.3). U zou een advocaat hebben die de zaak voor u

opvolgt. U weet echter vreemd genoeg niet of de zaak al voorgekomen is en of u al dan niet veroordeeld

werd (CGVS p.4). Vervolgens beweert u dat er een arrestatiebevel uitgevaardigd werd omdat u niet bent

komen opdagen voor uw rechtszaak (CGVS p.4). U stelde dat de advocaat het dossier was gaan

opvragen bij de rechtbank. U kan dit dossier echter niet voorleggen, u heeft enkel een arrestatiebevel

dat uw advocaat bij de politie zou bekomen hebben (CGVS p.19). U verklaarde voorts dat de klacht en

het arrestatiebevel op 16 april 2018 werden ingediend en opgemaakt. Ook dit is veeleer merkwaardig.

Normaliter dient er immers eerst een klacht ingediend te worden dewelke een persoon voor de

rechtbank daagt, indien deze persoon niet komt opdagen kan er vervolgens een arrestatiebevel

uitgevaardigd worden. Dat het arrestatiebevel en de klacht volgens uw verklaringen op dezelfde dag

werden uitgevaardigd houdt weinig steek

Dient daarenboven te worden opgemerkt dat uit uw verklaringen en het arrestatiebevel blijkt dat u

gezocht zou worden op basis van artikel 394. Dit is echter onmogelijk aangezien dit artikel handelt over

de verkrachting en sodomisering van minderjarigen. Een overtreding waar u zich nooit schuldig aan hebt

kunnen maken aangezien het beweerde slachtoffer in kwestie geboren is in 1991. Deze vaststellingen

met betrekking tot een cruciaal element uit uw relaas ondermijnen uiteraard totaal de geloofwaardigheid

van uw relaas (zie Penal Code).

Gezien bovenstaande vaststellingen met betrekking tot de oorzaak van uw voorgehouden problemen en

het meest ernstige beweerde vervolgingsfeit, kan er dan ook geen geloof worden gehecht aan uw

bewering dat uw huis, in uw afwezigheid, werd beschoten en beklad, dat u verstoten werd door uw stam

en familie, en dat u via Facebook bedreigd werd door de familie van uw partner.
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Dit laatste blijft daarenboven een volledig blote bewering die u vreemd genoeg op geen enkele manier

kunt staven. De foto’s die u voorlegt en die door uw vriend zouden zijn genomen tonen voorts allerminst

aan dat uw huis daadwerkelijk werd beschoten en beklad. Op geen enkele wijze kan immers worden

waar of wanneer deze foto’s werden genomen. Wat de verstotingsbrief betreft dient te worden

opgemerkt dat documenten enkel een geloofwaardig asielrelaas kunnen ondersteunen. Dat is hier niet

het geval. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het algemeen bekend is dat nagenoeg alle Iraakse

documenten op eenvoudige wijze illegaal te verkrijgen zijn en dat hun objectieve bewijswaarde bijgevolg

zeer beperkt is. Het arrestatiebevel ondermijnt zoals eerder opgemerkt de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas en de overige documenten zijn louter een aanwijzing voor uw identiteit en herkomst maar

doen geen enkele uitspraak over de door u ingeroepen vluchtmotieven.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen laat niet toe te concluderen 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 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 de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

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

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

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

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

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

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

Focus “Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak” van 28 februari 2018 (waarvan een kopie werd toegevoegd

aan uw administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013

verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd was in

een aantal Centraal-Iraakse provincies, waarbij vooral de Iraakse grootsteden werden getroffen. Het

grondoffensief dat de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS) sinds juni 2014 in Irak voerde, was

hoofdzakelijk gesitueerd in Centraal-Irak. Vanaf de tweede helft van 2015 kwam ISIS meer en meer

onder druk te staan in verschillende regio’s in Irak, en de Iraqi Security Forces (ISF), de sjiitische milities

en de Koerdische pesghmerga slaagden er in om IS uit een deel van de veroverde gebieden te

verdrijven. In de loop van 2016 en 2017 werd ISIS verder teruggedrongen. Op 9 december kondigde de

Iraakse eerste minister Haider al-Abadi de definitieve overwinning op ISIS af.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het terreurgeweld 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 Najaf te worden beoordeeld.

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

verwikkeld zijn geraakt in het offensief dat ISIS in juni 2014 inzette in Centraal-Irak, met uitzondering

van het noorden van Babil, waar ISIS heeft geprobeerd om via de verkeerswegen ten westen en

zuidwesten van Bagdad aanvalsroutes naar de hoofdstad te openen. Dit offensief ging gepaard met

talrijke aanslagen en ook met hevige gevechten in enkele steden. ISIS is er niet in geslaagd om de

controle over Noord-Babil te verwerven, en het aantal burgerslachtoffers in de provincie Babil nam vanaf

2015 duidelijk af. Sinds 2016 is ISIS er wel in geslaagd om een aantal zware aanslagen in Zuid-Irak te

plegen, de twee zwaarste in de provincie Babil, de anderen in Basra, Thi Qar, Al-Muthanna en Karbala

In 2017 nam het geweld in Zuid-Irak verder af. Er zijn slechts enkele zware aanslagen gepleegd, met

name in de steden Najaf en Nasiriya, en de provincies Babil en Basra. Dit is een duidelijke daling in

vergelijking met 2016 toen er over het hele jaar gerekend elf zware aanslagen plaatsvonden.

Verder betreft het geweld in de provincie Babil hoofdzakelijk aanslagen met IED en/of moorden, al dan

niet bedoeld als wraakacties. In de periode januari tot december 2017 is er slechts één zware aanslag

gepleegd in de provincie Babil. Verder betreft het geweld in Babil hoofdzakelijk aanslagen met IED en/of

moorden, al dan niet bedoeld als wraakacties. In de tweede helft van 2017 was er wel een opflakkering

van het geweld in het noordwesten van de provincie rondom Jurf al-Sakhr.
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Er vonden een aantal zelfmoordaanslagen plaats. Niettegenstaande meerderheid van de te betreuren

slachtoffers in Babil burgers zijn, blijft het aantal burgerslachtoffers in de provincie beperkt.

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

afgelopen jaren markant verbeterde. In de provincie vonden er de afgelopen jaren een beperkt aantal

aanslagen plaats, waarbij het aantal burgerdoden beperkt is gebleven. Ook in mei 2017 vonden er twee

zware aanslagen plaats in de provincie Basra met een beperkt aantal burgerslachtoffers. Verder wordt

er melding gemaakt van tientallen incidenten met vuurwapens. Conflicten tussen verschillende

stammen, tussen criminele groepen en tussen rivaliserende milities liggen aan de grondslag van deze

schietpartijen. In de loop van 2016 nam het tribaal en crimineel geweld in Basra toe, onder meer als

gevolg van de overplaatsing van tal van soldaten en veiligheidspersoneel naar het front met ISIS. Deze

trend zette zich voort in 2017-2018.

De veiligheidsmaatregelen in de provincie Karbala werden ten tijde van de opmars van ISIS

herhaaldelijk opgedreven en het Iraakse leger werd er door vrijwilligers versterkt. Er vonden in de regio

evenwel geen grootschalige confrontaties plaats tussen militanten van ISIS en het Iraakse leger.

Aanslagen in de provincie Karbala blijven uitzonderlijk en zijn doorgaans kleinschalig. Hetzelfde geldt

voor het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt.

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

Najaf toe. Ook hier bleven directe confrontaties tussen militanten van ISIS en het Iraakse leger uit. Er

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

concentreert zich hoofdzakelijk in de stad Najaf. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren

valt, is beperkt.

Het offensief dat ISIS in de zomer van 2014 opzette, bereikte de provincies Wassit, Qadisiya, Missan,

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

met een relatief laag aantal burgerslachtoffers tot gevolg. Zo vond er op 14 september 2017 een

dubbele aanslag plaats in Nasiriya waarbij sjiitische pelgrims en een controlepost van de politie

geviseerd werden .In de provincies Missan en Thi Qar lag de waterschaarste in de regio aan de basis

van enkele tribale conflicten.

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

in Zuid-Irak te plegen, waarbij een beperkt aantal burgerdoden vielen. . Niettegenstaande bij deze

aanslagen ook burgerslachtoffers te betreuren vallen, kan hieruit niet zonder meer worden besloten dat

er actueel in Zuid- Irak sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig

geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon in het

kader van een gewapend conflict.

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

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

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

bescherming te bieden. Integendeel, UNHCR adviseert om Irakezen die afkomstig zijn van gebieden in

Irak die i) getroffen zijn door militaire acties; (ii) fragiel en onveilig blijven nadat ze zijn heroverd op IS; of

(iii) onder controle blijven van IS niet gedwongen terug te sturen en besluit dat deze waarschijnlijk in

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

waarover het CGVS beschikt kan niet worden afgeleid dat de provincie Najaf onder één van de

voormelde gebieden valt. UNHCR stelt overigens nergens in voornoemd standpunt dat Irakezen die

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

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

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

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

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

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

48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat.

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

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

worden van willekeurig geweld.

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

bereikbaar is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten

aanbieden op Irak en dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad dient

te verlopen. Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale luchthavens in

Basra, en Najaf, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn.

Personen die naar Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar hun bestemming in

Zuid-Irak reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.

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

Het verzoekschrift en de aanvullende nota van verweerder

2.1.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op een schending van artikelen 48/3 en 48/6 van de

Vreemdelingenwet; de materiële motiveringsverplichting zoals bedoeld in artikel 62 van de

Vreemdelingenwet; het materiële motiveringsbeginsel; het zorgvuldigheidsbeginsel en het

vertrouwensbeginsel.

Verzoeker voert aan als verweer wat volgt:

“Verweerder gebruikt termijn als 'opmerkelijk', 'bevreemdend', 'merkwaardig', 'de logica is volledig zoek'

en 'het is een vreemde logica'. Een dergelijke beoordeling volstaat niet in het licht van art. 62 Vw en art.

48/6, §5. Dit geeft immers niet de indruk objectief en onpartijdig te zijn.”

Verzoeker verwijst naar de principes inzake bewijs.

Verzoeker haalt aan dat een correcte appreciatie van haar verklaringen en bewijselementen wel tot een

andere beslissing zou hebben geleid. Hij stelt dat er niet wordt uiteengezet wat er opmerkelijk is aan

haar verklaringen, en benadrukt dat hij zijn geliefde enkel in het geheim zag en haar familie dus niet op

de hoogte was.

Verzoeker stelt dat er in Irak een apart religieus en burgerlijk huwelijk plaatsvinden en het dus niet

merkwaardig is dat zij eerst religieus huwden. “Verweerder stelt dat verzoeker stelde dat het niet kon om

volgens de tribale regels dat het meisje zonder toestemming van de vader trouwt. Dit klopt niet! In

principe klopt het dat het inderdaad voorgeschreven is dat de vader de toestemming geeft. Dit betekent

echter niet dat het onmogelijk is om zonder toestemming van de vader de trouwen.”

Verzoeker stelt dat er door de protection officer suggestieve en subjectieve vragen werden gesteld

inzake de procedure voor de rechtbank.

“Verweerder (en de PO) gaat er zo aan voorbij dat verzoeker slecht over beperkte informatie beschikte

aangezien hij al enige tijd in België verblijft.

Verweerder gaat er ook aan voorbij dat verzoeker mogelijks nog niet veroordeeld werd en dat de

procedure zich mogelijks nog in de onderzoeksfase bevindt. In die fase is het -alleszins in België- niet

zomaar mogelijk om een kopie van een strafdossier te ontvangen. Uit de vertaling van het

arrestatiebevel blijkt alleszins dat het de 'Rechtbank Kabinet Onderzoek in Najaf betreft, zodat doet

vermoeden dat de zaak nog in onderzoek is (zie stuk 6).

[…] Verweerder stelt dat verzoeker verklaarde dat de klacht en het arrestatiebevel op 16 april werden

ingediend en opgemaakt. Verweerder stelt dat het geen steek houdt dat volgens verzoekers

verklaringen op dezelfde dag werden uitgevaardigd. Dit is opnieuw niet correct want verzoeker heeft dit

zo nooit verklaard! Hij stelde letterlijk (eigen onderlijning): […].”

Verzoeker argumenteert verder inzake de samenloop van een arrestatiebevel met een lopend

onderzoek.
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Verzoeker voert aan dat de verweerder artikel 394 van het Iraakse strafwetboek verkeerd heeft

geïnterpreteerd.

In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van artikelen 48/3, 48/5 en 48/7

van de Vreemdelingenwet en artikel 1, A (2) van Verdrag van Genève; de materiële

motiveringsverplichting; het materiële motiveringsbeginsel; het zorgvuldigheidsbeginsel en het

vertrouwensbeginsel.

Verzoeker verwijst naar landeninformatie omtrent de machtige ex-schoonfamilie, de problematische

werking van het gerecht en het risico op arbitraire detentie in erbarmelijke omstandigheden.

“Bovendien werd ook geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker door zijn eigen familie werd

verstoten en dus niet bij hen terecht kan. Nochtans schrijft art. 48/6, §5, c) Vw. voor dat er rekening

moet worden gehouden met de individuele omstandigheden. Er wordt geen intern vluchtalternatief

onderzocht.”

In het derde middel worden navolgende schendingen aangevoerd: “Schending van artikel 48/4, 48/5 en

49/3 van de Vreemdelingenwet, schending van de materiële motiveringsverplichting zoals bedoeld in

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,

meer bepaald van het beginsel luidens welk elke administratieve beslissing gesteund moet zijn op in

feite en in rechte juiste en pertinente motieven, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het

vertrouwensbeginsel. Schending van artikel 3 EVRM”.

Verweerder heeft volgens verzoeker geen daadwerkelijk onderzoek gedaan in verband met de

subsidiaire beschermingsstatus. “Hij loopt een reëel risico op ernstige schade, namelijk de dood of

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Hij riskeert immers represailles

van zijn schoonfamilie. Zij bedreigden hem al en beschoten en bekladden zijn huis. Aangezien er een

arrestatiebevel is uitgevaardigd, riskeert hij eveneens ernstige problemen wanneer hij zou terugkeren.

De rechterlijke macht in Irak is immers vaak het slachtoffer van corruptie en ongeoorloofde druk.

Bovendien riskeert verzoeker arbitraire detentie, slechte detentieomstandigheden en een gebrek aan

een eerlijk proces.”

2.1.2. Verweerder brengt op 9 augustus 2019 een aanvullende nota bij.

Deze bevat de volgende nieuwe elementen:

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

“https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pd

f”;

- EASO “COI Report: Iraq – Internal mobility” van 5 februari 2019

“https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq._internal_mobility.pdf”.

Beoordeling

2.2.1. De drie aangevoerde middelen worden omwille van hun onderlinge verwevenheid samen

behandeld.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op

vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève

omvat (UNHCR, “Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights”,

Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus

2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, “Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie”, 2009,

“http://curia.europa.eu”).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel
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risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, “Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk”, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde.

2.2.3. Verzoeker voert aan dat hij een relatie had met een meisje die dochter is van een vooraanstaande

familie in Najaf. Het meisje zou afkomstig zijn uit een conservatieve familie waartoe een aantal sheikhs

en religieuze mannen behoren. Haar vader was aangesloten bij de ‘athaba’, een religieuze instantie te

Najaf.

Verzoeker benadrukt dat hij zijn geliefde enkel in het geheim zag en haar familie dus niet op de hoogte

was. Te dezen blijkt echter dat, waar verzoeker aanvoert dat de ontmoetingen in het geheim

plaatsvonden, uit verzoekers verklaringen (en het verzoekschrift) blijkt dat dit gebeurde op openbare

plaatsen zoals de universiteit en shoppingcentra. Deze plaatsen kunnen bezwaarlijk als geheime

plaatsen worden beschouwd. Dit geldt des te meer aangezien verzoekers vermeende vriendin behoort

tot een vooraanstaande religieuze familie in Najaf. Het motief in de bestreden beslissing, namelijk dat

het niet geloofwaardig is dat verzoeker en zijn vriendin geen enkele restrictie ondervonden om elkaar te

blijven zien omwille van de beweerde status en het voorgehouden profiel van de familie en de

aanhoudende aanzoeken die potentieel de eer van het meisje en de familie konden bedoezelen, wordt

dus niet weerlegd.

Verzoeker stelt dat er in Irak een apart religieus en burgerlijk huwelijk plaatsvinden en het bijgevolg niet

merkwaardig is dat zij eerst religieus huwden. De Raad stelt vast dat dit geen weerlegging is van de

kern van het motief, namelijk dat het niet geloofwaardig is dat (i) verzoeker en zijn vriendin, enerzijds,

zouden huwen om de familie van het meisje onder druk te zetten en aldus voor een voldongen feit te

plaatsen en, anderzijds, daarna besloten om niets te vertellen over hun huwelijk tegen de familie; (ii) het

niet geloofwaardig is dat indien de familie werkelijk een eigen partij en militie had, verzoeker op

dergelijke wijze een religieus huwelijk zou aangaan; (iii) het huwelijk niet werd geofficialiseerd bij een

rechtbank aangezien zij toch al religieus gehuwd waren. Derhalve is de verwijzing naar de legale

mogelijkheid om na een religieus huwelijk een burgerlijk huwelijk af te sluiten, niet ter zake. Waar

verzoeker stelt dat het niet wettelijk voorgeschreven is dat het meisje niet zonder toestemming van haar

vader kan trouwen, blijkt dat verzoeker zelf verklaarde: “[volgens] de tribale gewoontes mag het meisje

zonder toestemming van de familie niet trouwen dat moet met de toestemming van de familie zijn […]”

(CGVS notities persoonlijk onderhoud, p. 17).

Inzake de procedure die voor de rechtbank aanhangig zou zijn gemaakt, blijkt uit de bestreden

beslissing dat verzoeker hierover niet veel kon zeggen. Waar verzoeker aanvoert dat van hem niet kan

worden verwacht dat hij de procedureregels kent, zeker omdat hij in België in de onmogelijkheid is om

de procedure op te volgen, kan hij door de Raad niet worden gevolgd. Verzoeker verklaarde immers dat

hij een advocaat had (gehoor CGVS, p. 3-4) en het kan niet worden aanvaard dat verzoeker, gelet op de

voorhanden zijnde middelen voor massacommunicatie, zich niet concreet zou kunnen (laten) informeren

over een rechtszaak die zijn persoonlijke veiligheid aanbelangt.

Wat de inhoud van het arrestatiebevel en de betwisting van artikel 394 van de Iraakse Penal Code

betreft, blijkt uit de bron die verzoeker toevoegt (verzoekschrift, stuk 4, Institute for international criminal

organization, “Supplement to the International Protocol on the Documentation and Investigation of

Sexual Violence in Conflict”, Iraq, 2018) eveneens dat artikel 394 enkel betrekking heeft op ontucht

gepleegd op minderjarigen tussen 15 en 18 jaar. Het blijkt immers dat het artikel 394 van de Iraakse

Penal Code in dit stuk vermeld staat onder de hoofding “Sexual Violence against Children in the Penal

Code”. De motivering in de bestreden beslissing dat dit artikel niet op verzoeker betrekking kan hebben

omdat de partner van verzoeker meerderjarig was en het bijgevolg niet als basis van een arrestatiebevel

gebruikt kan worden, wordt derhalve geenszins weerlegd. Hierbij voegt zich de vaststelling, en dit op

basis van de in het administratief dossier voorhanden zijnde landeninformatie, dat het algemeen bekend

is dat nagenoeg alle Iraakse documenten op eenvoudige wijze illegaal te verkrijgen zijn en dat hun

objectieve bewijswaarde bijgevolg zeer beperkt is.



RvV X - Pagina 9

Gelet op de devolutieve werking van het beroep leiden voorgaande vaststellingen tot de

ongeloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden geheim religieus huwelijk met een meisje uit een

vooraanstaande religieuze familie. Bijgevolg dient geen onderzoek te worden gevoerd naar het risico op

vervolging door deze familie of de gevolgen van detentie omwille van dit vermeend huwelijk.

2.2.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.5. De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk

dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten

tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent

niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou

zijn.

In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en

b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen

naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij zijn voorgehouden

vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Verzoeker betwist niet op gemotiveerde wijze de uitvoerige motivering waaruit blijkt dat hij niet in

aanmerking komt voor het bepaalde in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Dit geldt des te meer omdat verzoeker ook geen element aanvoert tegen de conclusie in de aanvullende

nota van verweerder van 9 augustus 2019 waar deze concludeert inzake verzoekers regio van

herkomst: “De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in de zuidelijke provincies thans geen reëel risico op ernstige schade in de

zin van art. 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat.”

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf september tweeduizend negentien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


