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nr. 225 995 van 11 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT

Maria van Bourgondiëlaan 7 B

8000 BRUGGE

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 21 december 2018

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

staatlozen van 27 november 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien 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 de verzoekende partij en haar advocaat K. VERSCHRAEGEN loco

advocaat S. MICHOLT 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

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

afkomstig van Al-Zubayr, Zuid-Irak, waar u van uw geboorte tot aan uw vertrek uit Irak in juni 2015

woonde. In 2005 werd uw broer Y. gedurende 15 dagen voor losgeld ontvoerd en in 2006 werd uw oom

vermoord. Na de dood van uw oom verbleef u in 2007 wel gedurende zes maanden in Syrië. U bent tot

het derde middelbaar naar school gegaan en na uw studies heeft u verschillende jobs uitgeoefend,

waaronder winkeluitbater, elektricien en chauffeur. Van 2013 tot aan uw vertrek uit Irak werkte u als

‘senior operator’ voor het bedrijf Oil Serv.
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U behoorde tot de soennitische minderheid in uw regio en woonde ook in een soennitische wijk. De

soennieten werden echter constant aangevallen en geviseerd, waarbij er verschillende moordaanslagen

op en arrestaties van soennieten waren. Zo werden doorheen de jaren verschillende van uw ooms

vermoord. Op 20 april 2015 was u op uw werk toen uw vader ’s morgens een dreigbrief van de militie

Ansar Al-Beit aan de deur vond. In de dreigbrief werden jullie als soennieten uitgescholden en werd

ermee gedreigd dat er wraak op jullie genomen zou worden indien jullie het huis niet binnen de maand

zouden verlaten. Uw vader had u hier telefonisch over ingelicht, waarna u onmiddellijk naar huis besloot

terug te keren om te bespreken wat jullie verder zouden doen. Jullie bleven in hetzelfde huis wonen en

op 2 mei 2015 werd jullie huis vervolgens beschoten. Op de camerabeelden zag u dat de schutters een

militairachtig uniform droegen en met dezelfde auto’s als de politie reden, waardoor u vermoedt dat de

schutters tot Ansar-Beit behoorden, de militie van de dreigbrief. Na dit schietincident besloot uw vader

klacht in te dienen bij de politie en kwam er ook een officieel onderzoek van de criminele

veiligheidsdienst. Na dit incident besefte u dat het effectief gevaarlijk voor u was geworden en besloot u

niet meer naar u thuis terug te keren, u bleef hierna tot aan uw vertrek uit Irak op uw werk. Midden juni

2015 verliet u Irak en reisde u met het vliegtuig en uw eigen paspoort van Basra naar Turkije. Uw familie

reisde drie à vier maanden na uw vertrek ook naar Turkije, waar zij momenteel nog steeds verblijven.

Van Turkije reisde uzelf verder naar Griekenland om vervolgens via Macedonië, Servië, Hongarije,

Wenen, Duitsland, Denemarken en Zweden op 23 september 2015 in Noorwegen aan te komen. In

Noorwegen diende u tot twee keer toe een verzoek om internationale bescherming in, maar uw verzoek

werd telkens afgewezen. In augustus 2017 verliet u Noorwegen en reisde u via Zweden, Denemarken

en Duitsland naar België. U kwam tussen 8 en 10 september 2017 aan in België en diende hier op 18

september 2017 een verzoek om internationale bescherming in.

Uw broer H. was eveneens naar Noorwegen gereisd, maar omdat zijn verzoek om internationale

bescherming afgewezen werd diende hij in 2017 gerepatrieerd te worden naar Irak. Om voor uw broer

een oplossing te vinden was uw vader op dat moment ook vanuit Turkije teruggekeerd naar Irak. Uw

broer en vader keerden beiden terug naar jullie huis in Al-Zubayr, waarna op 17 november 2017 het huis

opnieuw beschoten werd. U vermoedt dat de belagers wisten dat uw vader en broer terug thuis waren

en wouden dat zij het huis opnieuw zouden verlaten. In totaal werd het huis tussen 17 en 23 november

2017 drie keer beschoten, waarna uw broer en vader besloten om opnieuw naar Turkije te vluchten.

Hiernaast zou u momenteel ook nog een geschil hebben met uw familie. In Irak zou u immers een

relatie hebben gehad met N. S.O.A.H.. U wou met haar trouwen, maar dit werd door uw familie

geweigerd omdat dit tegen de normen en tradities was en u de familie zo ten schande zou brengen. U

bleef echter stiekem een relatie hebben met N. en op een gegeven moment hadden jullie zelfs in het

geheim een kind gekregen, A.. N. was echter gehuwd met een andere man, waardoor men denkt dat

het kind van hem is en het ook op zijn naam geregistreerd staat. Uw familie was hier niet van op de

hoogte, maar in Noorwegen was uw broer dit toch te weten gekomen en had hij uw familie hiervan op de

hoogte gebracht. Uw familie aanvaardde dit niet en in hun ogen bent u nu een ongelovige. Uw familie

besloot vanaf maart 2017 geen contact meer met u te hebben en via een vriend in Al-Zubayr bent u te

weten gekomen dat u ondertussen verstoten werd door uw stam. Omdat u verstoten bent door uw

familie, vreest u bij een eventuele terugkeer naar Irak door uw familie vermoord te worden.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u een kopie voor van volgende

documenten: uw paspoort, documenten betreffende uw werk in Irak, Iraaks rijbewijs, dreigbrief, klacht bij

de politie, een medisch attest, een bewijs dat uw documenten in Noorwegen zijn, verschillende foto’s en

een originele cd-rom met daarop een videofragment van de beschieting op uw huis.

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.
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Hiernaast dient er na een grondige analyse van uw verzoek om internationale bescherming door het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) ook te worden vastgesteld dat

u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een

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

aannemelijk te maken.

Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat u doorheen uw persoonlijk onderhoud op het CGVS

tegenstrijdige verklaringen aflegt betreffende uw laatste verblijfplaatsen in Irak. Waar u in eerste

instantie verklaarde dat u tot aan uw vertrek uit Irak in juni 2015 op het adres van uw familie in de

subwijk Al-Shamal te Al-Zubayr bleef wonen (CGVS, p. 7), beweert u later tijdens het persoonlijk

onderhoud dat u na het schietincident van 2 mei 2015 niet meer op bovenstaand adres verbleef maar u

vervolgens tot aan uw vertrek uit Irak op uw werk verbleef (CGVS, p. 17-19). Het is echter hoogst

opmerkelijk dat u dergelijke tegenstrijdige verklaringen aflegt over uw laatste verblijfplaatsen voor uw

vertrek uit Irak. Uw verblijfplaatsen in Irak zijn een cruciaal element binnen uw asielrelaas, zij zouden

immers een rechtstreeks gevolg zijn van de door u aangehaalde problemen. U beweerde namelijk dat u

na 2 mei 2015 niet meer bij u thuis verbleef omdat uw woning op die dag beschoten zou zijn en u op uw

werk verbleef omdat het daar veiliger was (CGVS, p. 17-19). Dat u in dat opzicht in eerste instantie

beweerde dat u tot midden juni 2015 in uw ouderlijk huis bleef, én u zelf duidelijk aangaf dat dit tot aan

uw vertrek uit Irak was (CGVS, p. 7), ondermijnt bijgevolg in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas.

Daarenboven is het ook bijzonder eigenaardig dat u verklaart dat jullie na de dreigbrief van 20 april

2015, waarin u en uw familie met de dood bedreigd werden indien jullie de woning niet zouden verlaten,

gewoon op hetzelfde adres bleven wonen. Eens te meer daar u aangeeft dat uw oom door dezelfde

militie en op dezelfde manier bedreigd werd en zowel u als uw vader de dreigbrief onmiddellijk serieus

namen (CGVS, p. 10-11 en 16-17).

Hiernaast dient de aandacht nog gevestigd te worden op de terugkeer naar Irak van uw vader en broer

in 2017. Zo beweert u immers dat uw broer in 2017 vanuit Noorwegen naar Irak gerepatrieerd werd en

uw vader vanuit Turkije naar Irak teruggekeerd was om uw broer ter plaatse bij te staan (CGVS, p. 20).

Hoewel u en uw familie bedreigd zouden zijn geweest in Al-Zubayr en jullie omwille van deze

bedreigingen Irak in 2015 besloten te ontvluchten, is het hoogst opmerkelijk dat uw vader en broer in

2017 naar jullie woning in Al-Zubayr besloten terug te keren. Hoewel u aangeeft dat uw broer sowieso

naar Basra gerepatrieerd moest worden en hij geen keuze had, slaagt u er niet in om een aannemelijk

antwoord te bieden op de vraag waarom uw broer en vader terugkeerden naar jullie huis in Al-Zubayr en

niet naar een andere verblijfplaats elders in Irak, of in Basra (CGVS, p. 20-21). Hoewel uw broer

misschien gedwongen was om gerepatrieerd te worden naar de luchthaven van Basra, blijkt nergens dat

hij ook gedwongen werd om terug te keren naar jullie huis in Al-Zubayr. Indien u en uw familie

daadwerkelijk bedreigd werden in jullie woning in Al-Zubayr en jullie hierdoor Irak besloten te

ontvluchten, kan redelijkerwijze verwacht worden dat uw broer of vader hier niet naar toe zouden

terugkeren en zij tijdelijk een alternatieve verblijfplaats zouden zoeken, zoals bv. bij uw zus in Bagdad,

andere familieleden of vrienden. Dat uw vader en broer ondanks de door u voorgehouden problemen

toch naar het ouderlijk huis in Al-Zubayr besloten terug te keren relativeert in ernstige mate de ernst van

de door u voorgehouden vrees voor vervolging en doet tevens verder twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw beweerde problemen.

Voorts geeft u aan dat jullie huis op 2 mei 2015 beschoten werd en er hierna tot aan uw vertrek uit Irak

in midden juni 2015 niets anders meer gebeurd is. Na uw vertrek uit Irak bleef uw familie bovendien nog

drie à vier maanden in Irak, evenmin hoorden zij nog iets van de militie die jullie bedreigde (CGVS, p.

19). Nochtans moet het voor een dergelijke militie niet moeilijk zijn om te achterhalen waar u of uw

familieleden verblijven, dit indien zij jullie effectief zouden viseren. In de door u geschetste context,

waarin u aangeeft dat de militie Ansar Al-Beit het op u en uw familieleden gemunt had, is het op zijn

minst merkwaardig dat er in de maanden na het schietincident van 2 mei 2015 verder niets concreet ten

aanzien van u of uw familieleden gebeurd zou zijn en er geen verder gevolg gegeven werd aan de

verschillende dreigementen die tegen u en uw familie werden geuit. Dat er zich gedurende een periode

van vier à vijf maanden niets concreet heeft voorgedaan met u of uw familie relativeert in ernstige mate

uw vrees en doet andermaal afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Ook zijn de verklaringen over de militie die u bedreigde, in casu ‘Ansar Ahl Al-Beit’, weinig overtuigend.

Hoewel u wel weet aan te geven dat zij religieuze ceremonies vieren en hun eigen logo’s, symbolen en

vlaggen hebben, weet u niet of zij een eigen bureau hebben en wie hun leider is (CGVS, p. 15).
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Daarenboven is het hoogst merkwaardig dat u, ondanks de bedreigingen die u tot tweemaal toe van

Ansar Al-Beit ontvangen zou hebben, geen stappen ondernomen heeft om meer informatie te krijgen

over de groepering die u bedreigde (CGVS, 16). Door meer informatie te verkrijgen over de groepering

die u bedreigde, had u immers beter kunnen inschatten wat het gevaar was dat u liep. Het gebrek aan

initiatief dat u heeft gesteld wijst op een gebrek aan interesse in uw eigen situatie, hetgeen op ernstige

wijze de door u ingeroepen vrees voor vervolging relativeert én tevens afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van het door u voorgehouden relaas.

Bovenstaande bevindingen in acht genomen dient het CGVS te concluderen dat er geen geloof gehecht

kan worden aan de door u voorgehouden problemen met de militie Ansar Ahl al-Beit in Irak.

Bijkomend haalt u ook nog aan dat u zonder toestemming van uw familie een relatie had met een

Irakese vrouw, N., en u eveneens een buitenechtelijk kind met haar hebt, A., waardoor uw familie het

contact met u verbroken heeft, uw stam u verstoten heeft en u bij een terugkeer naar Irak vreest

vermoord te worden door uw familie (CGVS I, p. 4-6 en 21, en CGVS II, p. 10-11). Er kan echter ernstig

getwijfeld worden bij deze relatie, uw buitenechtelijk kind en de problemen die u hierdoor met uw familie

zou kennen.

Vooreerst is het volstrekt onbegrijpelijk dat u de geboortedatum van uw buitenechtelijk kind, A., niet blijkt

te kennen, zo weet u immers enkel te zeggen dat hij in november of december 2015 geboren is (CGVS

II, p. 9). Uw verklaring dat u in Noorwegen was op het moment van zijn geboorte doet niets af aan het

gegeven dat er redelijkerwijze van u verwacht kan worden dat u de geboortedatum van uw kind kent,

eens te meer daar u op het moment van zijn geboorte wel nog steeds contact had met N., de vriendin

waarmee u een relatie had en de moeder van uw zoon (CGVS II, p. 9). Dat u de geboortedatum van uw

kind niet kent, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Hiernaast wordt de

geloofwaardigheid van de problemen die u met uw familie zou hebben omwille van uw buitenechtelijk

kind verder ondermijnd door een tegenstrijdigheid die vastgesteld kon worden doorheen uw

verklaringen. Zo verklaarde u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS dat uw broer te

weten kwam dat u een buitenechtelijk kind had nadat uw advocaat in Noorwegen gevraagd had hoe het

met uw kind was (CGVS I, dd. 26 juli 2018, p. 4), terwijl u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud op

het CGVS beweerde dat uw broer dit te weten kwam nadat uw Noorse advocaat aan u vroeg hoe het

mogelijk was dat u een relatie en kind hebt (CGVS II, dd. 22 oktober 2018, p. 10). Er kan redelijkerwijze

verwacht worden dat u coherente verklaringen kan afleggen over hoe uw broer het bestaan van uw

buitenechtelijk kind ontdekt heeft, dat u daar niet in slaagt doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas.

Daarenboven kan het door u geschetste verloop van uw geheime relatie met N. allesbehalve overtuigen.

Hoewel uw familie gekant was tegen uw relatie en tegen een huwelijk met N. omdat dit tegen de normen

en tradities was en u de familie zo ten schande zou brengen, zou u desalniettemin uw relatie met haar

toch stiekem hebben verder gezet. Ook na N. haar huwelijk met A. bleef u in het geheim een relatie

hebben met haar, uw relatie bleef zelfs voortduren nadat N. haar echtgenoot jullie geheime relatie reeds

in 2013 ontdekt had. U geeft hierbij aan dat u het geen risico vond en u met de relatie door wou gaan

zolang uw familie van niets wist (CGVS II, p. 6-8). Het is echter opmerkelijk dat u uw relatie met N. bleef

verderzetten nadat haar echtgenoot dit reeds ontdekt had, op deze manier vergrootte u immers het

risico dat N. haar echtgenoot dit bekend zou maken, uw familie op de hoogte zou geraken van deze

relatie en u op deze manier uw familie ten schande of in diskrediet zou kunnen brengen. U beweert

bovendien dat u op een dag voor N. haar echtgenoot op straat ging staan en u hem in zijn ogen ging

kijken om aan te tonen dat u er was en om hem uit te dagen (CGVS II, p. 8). Het is echter volstrekt

onbegrijpelijk en weinig geloofwaardig dat u in de door u geschetste context N. haar echtgenoot zou zijn

gaan uitdagen, op deze manier zou u immers het risico dat A. uw geheime relatie met N. zou

bekendmaken enkel vergroot hebben. Uw bewering dat u dit deed omdat u geen controle over uzelf had

en u wist dat A. toch niets zou doen aangezien hij op zijn leeftijd geen andere vrouw meer zou kunnen

vinden (CGVS II, p. 8-9), kan verre van overtuigen. Bovendien is ook de lakse houding van haar

echtgenoot, die blijkbaar jullie relatie ‘ondergaat’, weinig aannemelijk. Het onwaarschijnlijke karakter van

het door u geschetste verloop van de feiten doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

geheime relatie met N., uw buitenechtelijk kind en de problemen die u hierdoor vervolgens met uw

familie gekend zou hebben.

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

de dreigbrief en de klacht bij de politie betreft, dient te worden opgemerkt dat het hier enkel kopieën, én

geen originele stukken betreft, waardoor de authenticiteit en herkomst hiervan niet kan worden
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nagegaan. Dergelijke documenten kunnen bovendien door om het even wie, waar en wanneer zijn

opgemaakt en dragen aldus geen bewijswaarde. Hierbij dient bovendien nog aan toegevoegd te worden

dat er in Irak op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en nagenoeg alle documenten

vervalst worden of via corruptie, zowel in Irak als daarbuiten, aangekocht kunnen worden (zie

Landeninformatie ‘COI Focus Irak: Corruptie en documentenfraude’). De bewijswaarde van dergelijke

documenten is dus zeer gering. Wat betreft de door u neergelegde foto’s en video’s van het

schietincident op uw huis in 2017 dient te worden opgemerkt dat deze niet aantonen waar, wanneer,

met welke bedoeling of in welke omstandigheden deze foto’s en video’s gemaakt werden. Bijgevolg

hebben deze foto’s en video’s geen bewijswaarde voor de door u aangehaalde incidenten. Wat betreft

de foto’s die u voorlegt, en waarop u te zien bent met een vrouw en waarop eveneens een baby valt te

zien, dient het CGVS op te merken dat deze hoogstens aantonen dat u een intieme relatie hebt of heeft

gehad met deze vrouw, maar deze foto’s geenszins een bewijs vormen voor uw geheime relatie met N.,

uw buitenechtelijk kind en de problemen die u hierdoor vervolgens met uw familie gekend zou hebben.

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

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

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

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

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

Hier dient nog aan toegevoegd te worden dat u voor uw komst naar België twee keer een verzoek om

internationale bescherming ingediend zou hebben in Noorwegen en u zelf verklaarde dat u zich daarbij

op dezelfde asielmotieven beroept hebt als in het kader van uw huidige verzoek om internationale

bescherming (CGVS, p. 13-14). Dat uw verzoek om internationale bescherming in Noorwegen tot

tweemaal toe geweigerd werd, lijkt de hierboven reeds aangetoonde ongeloofwaardigheid van uw

asielrelaas enkel te bevestigen.

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

ombuigen. Deze documenten tonen immers enkel uw identiteit, werkzaamheden in Irak en verblijf in

Noorwegen aan, elementen die momenteel niet in twijfel worden getrokken.

Wat de situatie van de soennieten in Zuid-Irak betreft, blijkt uit de informatie waarover het CGVS

beschikt (de COI Focus “Irak. De positie van de soennitische minderheid in Zuid-Irak”, d.d. 24 augustus

2017; en de COI Focus “Irak. De bereikbaarheid van de zuidelijke provincies via internationaal

luchtverkeer en via intern wegverkeer”, d.d. 11 oktober 2017) dat de situatie in Zuid-Irak actueel niet van

die aard is dat iedere soenniet er nood heeft aan internationale bescherming.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de situatie voor soennieten in Zuid-Irak fragiel is, maar is er sinds

2015 weinig tot geen gerapporteerd geweld ten aanzien van de soennitische minderheid. In de

provincies Basra, Thi- Qar en Wasit worden nauwelijks incidenten gemeld waarbij de plaatselijke

soennitische minderheid het slachtoffer wordt. Berichten over dreigementen en/of geweld ten aanzien

van de soennitische minderheid in de provincies Karbala, Najaf, Qadisiyah, Missan en al-Muthanna zijn

er niet.

Troepenverplaatsingen van het Iraakse leger en de veiligheidsdiensten naar het front met IS creëerden

een tekort aan leger- en politiepersoneel in Zuid-Irak. In de loop van 2015 leidde dit tot een toename van

het crimineel en tribaal geweld. Tegelijkertijd nam de invloed van sjiitische milities, die soms

controleposten bemannen, toe. De meerderheid van de excessen waaraan de sjiitische milities zich

schuldig maken is evenwel in Centraal-Irak gesitueerd. Berichten dat soennieten bij verplaatsingen in

Zuid-Irak systematisch moeilijkheden ondervinden, zijn er niet.

Uit de beschikbare informatie blijkt aldus dat er geen sprake is van systematische vervolging van

soennieten in Zuid-Irak.

Bijgevolg kan niet gesteld worden dat het loutere feit soenniet te zijn in Zuid-Irak op zich voldoende is

om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 1, A (2), van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire bescherming.

Hieruit volgt dat een individuele beoordeling van uw vraag naar internationale bescherming noodzakelijk

blijft. U moet uw vrees voor vervolging of uw risico op ernstige schade dus in concreto aantonen.
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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 Basra 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. 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.
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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 Basra onder één van de

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

afkomstig zijn uit de provincie Basra niet naar de provincie Basra kunnen worden teruggestuurd. Het

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

provincie Basra 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 Basra.

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
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2.1. Het verzoekschrift en aanvullende stukken

2.1.1. In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

en van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële

motivering.

Verzoeker voert aan dat hij gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in de

vluchtelingenrechtelijke zin op basis van zijn afkomst enerzijds en anderzijds omwille van de verstoting

door zijn familie en stam.

Verzoeker betwist de motivering inzake zijn laatste verblijfplaatsen.

Inzake de bedreiging door de militie Ansar Ahl Al-Beit benadrukt verzoeker dat hij na het schietincident

op zijn werk bleef en dat hij gedetailleerd over hen wist te vertellen. Waar hij geen bijkomende informatie

opzocht stelt hij dat hij enerzijds geen middelen had om dit te doen, en anderzijds was hij hier ook veel

te bang voor. Verzoeker benadrukt dat sjiitische milities meer en meer macht hebben in Irak.

Nopens de verstoting door familie en stam verklaart verzoeker dit door de traumatische gebeurtenis,

waarbij zijn Noorse advocaat aan zijn broer vertelde over zijn zoontje, en die een hele grote indruk op

hem heeft nagelaten. Wetenschappelijke informatie bevestigt dat traumatische gebeurtenissen een

invloed kunnen hebben op het geheugen. Op grond van gemeenschappelijke lichamelijke kenmerken

(neus, zweetneus, uiterlijk) staat vast dat verzoeker wel degelijk de vader is van A..

“Omtrent het zogenaamde ‘ongeloofwaardige verloop’ van de geheime relatie van verzoeker met N. S.

wenst verzoeker uitdrukkelijk te benadrukken dat hij nooit heeft gezegd dat de relatie geen risico’s

inhield. De liefde van verzoeker voor N. was echter te groot om zo maar te negeren.

Wanneer de echtgenoot van N. hun relatie ontdekte, bleef hun relatie standhouden, omdat de

echtgenoot van N. bijzonder weinig karakter heeft. Omwille van de leeftijd van de echtgenoot van N.,

zou problemen maken hem alleen maar ten slechte komen, aangezien hij niet zomaar een nieuwe

vrouw zou vinden.

Omtrent de confrontatie met deze man, wil verzoeker nog eens benadrukken dat hij deze echtgenoot

nooit verbaal confronteerde. Toen verzoeker de echtgenoot van N. tegenkwam op straat, tijdens het

oversteken, heeft hij hem enkel in de ogen gekeken. Er is echter nooit een woord gevallen tussen

beide.”

Een oom van verzoeker werd omwille van gelijkaardige feiten door de familie verstoten.

Ten slotte dient omtrent de verstoting van verzoeker door zijn stam, het belang van de stammencultuur

in Irak benadrukt te worden. Vandaag de dag spelen stammen nog steeds een grote rol in Irak, vooral in

het zuiden.

Verzoeker wordt in Irak bedreigd en vervolgd, o.a. omwille van zijn soennitische geloofsovertuiging.

In het tweede middel wordt de schending aangevoerd van artikel 48/4 Vreemdelingenwet, van artikel

57/6/2 Vreemdelingenwet; van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoeker heeft minstens recht op subsidiaire bescherming aangezien hij bij terugkeer naar Irak een

reëel risico loopt op ernstige bedreiging overeenkomstig artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker stelt: “Zoals blijkt uit objectieve informatie blijft de veiligheidssituatie in geheel Irak, en dus

ook het zuiden, uiterst precair. Ook al is de overwinning op IS een eerste stap richting vrede, de

regering zal nog steeds grote inspanningen moeten leveren om het land her op te bouwen en het leven

te normaliseren. Er is weldegelijk nog steeds sprake van willekeurig geweld in het kader van een

gewapend conflict. De situatie blijft dus gevaarlijk, wat ook bevestigd wordt door de Belgische

autoriteiten.”

Verzoeker verwijst naar landeninformatie, onder meer over protesten.

“Ten slotte dient er nogmaals op gewezen te worden dat hoewel de Irakese autoriteiten formeel de

controle hebben over het land, sjiitische milities in de praktijk grote delen van het land controleren. Dit

gaat gepaard met tal van moorden, mishandelingen en ontvoeringen.”

2.1.2. Verweerder brengt op 9 augustus 2019 een aanvullende nota bij.
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Deze nota bevat de volgende landeninformatie:

- 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”.

2.1.3. Verzoeker brengt op 13 augustus een aanvullende nota bij.

In deze nota brengt verzoeker volgende documenten bij:

- verblijfsvergunningen (buiten België) van zijn familieleden;

- foto’s van zijn grootvader ingevolge een aanval door de militie Ansar Ahl-Al-Beit;

- een CD-rom met afbeeldingen en video’s waaruit blijkt dat het huis van verzoeker werd beschoten;

- landeninformatie.

Beoordeling

2.2.1.1. Verzoeker verwijst in het verzoekschrift naar zijn verklaring inzake zijn laatste werkdag waaruit

blijkt dat verzoeker het ouderlijk huis steeds als zijn thuis heeft gezien.

Voormelde uitleg kan niet aangenomen worden als nuttige weerlegging van de navolgende motivering

inzake verzoekers verblijfplaatsen: “Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat u doorheen uw

persoonlijk onderhoud op het CGVS tegenstrijdige verklaringen aflegt betreffende uw laatste

verblijfplaatsen in Irak. Waar u in eerste instantie verklaarde dat u tot aan uw vertrek uit Irak in juni 2015

op het adres van uw familie in de subwijk Al-Shamal te Al-Zubayr bleef wonen (CGVS, p. 7), beweert u

later tijdens het persoonlijk onderhoud dat u na het schietincident van 2 mei 2015 niet meer op

bovenstaand adres verbleef maar u vervolgens tot aan uw vertrek uit Irak op uw werk verbleef (CGVS,

p. 17-19). Het is echter hoogst opmerkelijk dat u dergelijke tegenstrijdige verklaringen aflegt over uw

laatste verblijfplaatsen voor uw vertrek uit Irak. Uw verblijfplaatsen in Irak zijn een cruciaal element

binnen uw asielrelaas, zij zouden immers een rechtstreeks gevolg zijn van de door u aangehaalde

problemen. U beweerde namelijk dat u na 2 mei 2015 niet meer bij u thuis verbleef omdat uw woning op

die dag beschoten zou zijn en u op uw werk verbleef omdat het daar veiliger was (CGVS, p. 17-19). Dat

u in dat opzicht in eerste instantie beweerde dat u tot midden juni 2015 in uw ouderlijk huis bleef, én u

zelf duidelijk aangaf dat dit tot aan uw vertrek uit Irak was (CGVS, p. 7), ondermijnt bijgevolg in ernstige

mate de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.”

Immers, waar aangenomen kan worden dat verzoeker zijn ouderlijk huis als thuis aanziet, dient

verweerder te worden gevolgd in de vaststelling dat verzoekers verblijfplaatsen voor zijn vertrek een

essentieel element zijn in het relaas omdat ze het gevolg zijn van zijn de aangevoerde problemen.

Verzoeker stelt dat het niet eigenaardig is dat hij na de dreigbrief van 20 april 2015 op hetzelfde adres is

blijven wonen omdat hij met de dreigbrief naar de politie is gegaan, het de eerste bedreiging was die hij

ontving en hij geen inspraak had in de beslissing van zijn vader. Dit verweer kan niet worden

aangenomen omwille van de vermeende ernst van de inhoud van de dreigbrief; hetgeen des te meer

klemt omwille van de volgende niet-weerlegde motivering van verweerder: “Eens te meer daar u

aangeeft dat uw oom door dezelfde militie en op dezelfde manier bedreigd werd en zowel u als uw

vader de dreigbrief onmiddellijk serieus namen […]”. Verzoeker verwijst immers in de aanvullende nota

van 13 augustus 2019 expliciet naar de problemen die zijn grootvader zou hebben gehad in 2008 (zie

het stuk 28 en de uitleg); indien verzoekers grootvader al problemen had in 2008, resulterend in een

verminkt gezicht en afgehakte hand, met dezelfde militie is het totaal niet geloofwaardig dat verzoeker

zich veilig zou voelen omdat hij met de dreigbrief naar de politie is gegaan.

Verzoekers verwijzing naar zijn verklaringen en dat niemand op de hoogte was van de verblijfplaatsen

van verzoeker en zijn familie na het schietincident van 2 mei 2015, is niet dienstig ter weerlegging van

de motivering die stelt: “Voorts geeft u aan dat jullie huis op 2 mei 2015 beschoten werd en er hierna tot

aan uw vertrek uit Irak in midden juni 2015 niets anders meer gebeurd is. Na uw vertrek uit Irak bleef uw

familie bovendien nog drie à vier maanden in Irak, evenmin hoorden zij nog iets van de militie die jullie

bedreigde (CGVS, p. 19). Nochtans moet het voor een dergelijke militie niet moeilijk zijn om te

achterhalen waar u of uw familieleden verblijven, dit indien zij jullie effectief zouden viseren. In de door u

geschetste context, waarin u aangeeft dat de militie Ansar Al-Beit het op u en uw familieleden gemunt

had, is het op zijn minst merkwaardig dat er in de maanden na het schietincident van 2 mei 2015 verder

niets concreet ten aanzien van u of uw familieleden gebeurd zou zijn en er geen verder gevolg gegeven

werd aan de verschillende dreigementen die tegen u en uw familie werden geuit.
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Dat er zich gedurende een periode van vier à vijf maanden niets concreet heeft voorgedaan met u of uw

familie relativeert in ernstige mate uw vrees en doet andermaal afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas.”

Voormelde motivering blijft overeind aangezien het niet aannemelijk is dat verzoeker en zijn familie,

mede omwille van de vermeende vervolgingsproblematiek van verzoekers oom in 2008 (cf. aanvullende

nota en stuk 28), een onverantwoord risico namen door verder in Irak te blijven. Zelfs indien verzoeker

en zijn familie op een andere plaats verbleven, verhinderde dit bovendien niet dat de gevreesde militie

het huis zou beschieten aangezien de militie niet noodzakelijk aandacht besteed aan het feit of de

woning al dan niet is bewoond.

Hierbij voegt zich ook de niet weerlegde motivering omtrent de situatie van verzoekers vader en broer in

2017 die terugkeerden naar het huis: “Hiernaast dient de aandacht nog gevestigd te worden op de

terugkeer naar Irak van uw vader en broer in 2017. Zo beweert u immers dat uw broer in 2017 vanuit

Noorwegen naar Irak gerepatrieerd werd en uw vader vanuit Turkije naar Irak teruggekeerd was om uw

broer ter plaatse bij te staan (CGVS, p. 20). Hoewel u en uw familie bedreigd zouden zijn geweest in Al-

Zubayr en jullie omwille van deze bedreigingen Irak in 2015 besloten te ontvluchten, is het hoogst

opmerkelijk dat uw vader en broer in 2017 naar jullie woning in Al-Zubayr besloten terug te keren.

Hoewel u aangeeft dat uw broer sowieso naar Basra gerepatrieerd moest worden en hij geen keuze

had, slaagt u er niet in om een aannemelijk antwoord te bieden op de vraag waarom uw broer en vader

terugkeerden naar jullie huis in Al-Zubayr en niet naar een andere verblijfplaats elders in Irak, of in

Basra (CGVS, p. 20-21). Hoewel uw broer misschien gedwongen was om gerepatrieerd te worden naar

de luchthaven van Basra, blijkt nergens dat hij ook gedwongen werd om terug te keren naar jullie huis in

Al-Zubayr. Indien u en uw familie daadwerkelijk bedreigd werden in jullie woning in Al-Zubayr en jullie

hierdoor Irak besloten te ontvluchten, kan redelijkerwijze verwacht worden dat uw broer of vader hier

niet naar toe zouden terugkeren en zij tijdelijk een alternatieve verblijfplaats zouden zoeken, zoals bv. bij

uw zus in Bagdad, andere familieleden of vrienden. Dat uw vader en broer ondanks de door u

voorgehouden problemen toch naar het ouderlijk huis in Al-Zubayr besloten terug te keren relativeert in

ernstige mate de ernst van de door u voorgehouden vrees voor vervolging en doet tevens verder

twijfelen aan de geloofwaardigheid van uw beweerde problemen.”

De verwijzing naar verzoekers verklaring kan de motivering niet ondergraven die stelt: “Ook zijn de

verklaringen over de militie die u bedreigde, in casu ‘Ansar Ahl Al-Beit’, weinig overtuigend. Hoewel u

wel weet aan te geven dat zij religieuze ceremonies vieren en hun eigen logo’s, symbolen en vlaggen

hebben, weet u niet of zij een eigen bureau hebben en wie hun leider is (CGVS, p. 15). Daarenboven is

het hoogst merkwaardig dat u, ondanks de bedreigingen die u tot tweemaal toe van Ansar Al-Beit

ontvangen zou hebben, geen stappen ondernomen heeft om meer informatie te krijgen over de

groepering die u bedreigde (CGVS, 16). Door meer informatie te verkrijgen over de groepering die u

bedreigde, had u immers beter kunnen inschatten wat het gevaar was dat u liep. Het gebrek aan

initiatief dat u heeft gesteld wijst op een gebrek aan interesse in uw eigen situatie, hetgeen op ernstige

wijze de door u ingeroepen vrees voor vervolging relativeert én tevens afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van het door u voorgehouden relaas.” Verzoeker kan niet gevolgd worden in zijn

bewering dat hij geen middelen had om informatie te vergaren en dat hij veel te bang was; omwille van

zijn persoonlijke veiligheid is het immers nuttig dat verzoeker zich grondig informeert omtrent de

groepering die hem naar het leven zou staan.

Omwille van de voorgaande vaststellingen kan geen geloof gehecht kan worden aan verzoekers

vermeende problemen met de militie Ansar Ahl al-Beit in Irak.

2.2.1.2. De stukken die verzoeker bij nota van 13 augustus 2019 bijbrengt kunnen voorgaande

vaststellingen niet ombuigen.

De verblijfsvergunningen van familieleden in andere landen vertonen geen nexus met verzoekers

relaas.

De foto’s van stuk 28, die overigens vergezeld zijn van een niet vertaalde Arabische tekst en die

ingevolge artikel 8 PR RvV niet in aanmerking worden genomen, bevatten geen aanduiding dat dit

verzoekers oom betreft. Mede in acht genomen met wat hoger werd vastgesteld inzake de bedreigingen

en het feit dat verzoeker niet aantoont dat hij niet eerder in de procedure dit stuk kon bijbrengen over de

vermeende vervolging die zijn familie reeds zou zijn ondergaan, wordt geen afbreuk gedaan aan de

vastgestelde ongeloofwaardigheid.
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Verzoeker brengt ook een CD-rom bij (stuk 29). Overeenkomstig artikel 39/60 is de procedure bij de

Raad schriftelijk. De CD-rom kan niet aangenomen worden aangezien een CD-rom niet aanzien kan

worden als een geschrift of schriftelijk stuk. De Vreemdelingenwet noch het PR RvV voorziet in de

mogelijkheid tot het bijbrengen van andere stukken, zoals een CD-rom of USB-sticks, dan schriftelijke

stukken.

Verzoeker toont evenmin aan dat hij de stukken die zich op de CD-rom zouden bevinden niet op een

andere wijze ter kennis kan brengen. De Raad stelt immers vast dat wanneer hij deze CD-rom zou

openen en bekijken, na de terechtzitting en tijdens het beraad, de rechten van verdediging van

verweerder zouden worden geschaad. De verweerder is in de onmogelijkheid om op afdoende wijze

kennis te nemen van de inhoud van de CD-rom zodat hij in de onmogelijkheid is om hierop opmerkingen

te laten gelden.

Hierbij voegt zich de vaststelling dat de CD-rom een computervirus kan bevatten dat zich na consultatie

door de Raad op de computer of het netwerk van de Raad kan verspreiden.

De neergelegde CD-rom (stuk 29) wordt bijgevolg niet in aanmerking genomen.

2.2.2. Verzoeker voert aan dat hij verstoten werd uit zijn familie en stam omdat hij een kind heeft

verwekt bij een getrouwde vrouw.

De loutere verwijzing naar teksten over geheugenverlies ingevolge een trauma is niet dienstig

aangezien verzoeker geen medische stukken bijbrengt waaruit kan blijken dat hij dergelijk trauma heeft

opgelopen. Van verzoeker kan verwacht worden dat hij de geboortedatum kent van het kind dat hij zou

hebben verwekt in een buitenechtelijke relatie, zeker omdat hij beweerdelijk nog contact heeft met de

moeder van het kind.

Aangezien geheugenverlies in hoofde van verzoeker niet kan worden aangenomen blijft de navolgende

overweging in de bestreden beslissing blijft eveneens overeind: “Zo verklaarde u tijdens uw eerste

persoonlijk onderhoud op het CGVS dat uw broer te weten kwam dat u een buitenechtelijk kind had

nadat uw advocaat in Noorwegen gevraagd had hoe het met uw kind was (CGVS I, dd. 26 juli 2018, p.

4), terwijl u tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS beweerde dat uw broer dit te weten

kwam nadat uw Noorse advocaat aan u vroeg hoe het mogelijk was dat u een relatie en kind hebt

(CGVS II, dd. 22 oktober 2018, p. 10).”

Waar verzoeker verwijst naar “gemeenschappelijke lichamelijke kenmerken” die hij zou hebben met het

kind dat in 2015 is geboren, blijkt dit vooral de neus (en een zweetneus…) te betreffen. Dit kan

bezwaarlijk aangenomen worden als dienstig bewijs van verzoekers vaderschap.

De loutere bevestiging van zijn verklaringen inzake zijn liefde voor N. en het zwakke karakter van de

echtgenoot van N. is evenmin nuttig ter weerlegging van de motivering die terecht stelt:

“Daarenboven kan het door u geschetste verloop van uw geheime relatie met N. allesbehalve

overtuigen. Hoewel uw familie gekant was tegen uw relatie en tegen een huwelijk met N. omdat dit

tegen de normen en tradities was en u de familie zo ten schande zou brengen, zou u desalniettemin uw

relatie met haar toch stiekem hebben verder gezet. Ook na N. haar huwelijk met A. bleef u in het geheim

een relatie hebben met haar, uw relatie bleef zelfs voortduren nadat N. haar echtgenoot jullie geheime

relatie reeds in 2013 ontdekt had. U geeft hierbij aan dat u het geen risico vond en u met de relatie door

wou gaan zolang uw familie van niets wist (CGVS II, p. 6-8). Het is echter opmerkelijk dat u uw relatie

met N. bleef verderzetten nadat haar echtgenoot dit reeds ontdekt had, op deze manier vergrootte u

immers het risico dat N. haar echtgenoot dit bekend zou maken, uw familie op de hoogte zou geraken

van deze relatie en u op deze manier uw familie ten schande of in diskrediet zou kunnen brengen. U

beweert bovendien dat u op een dag voor N. haar echtgenoot op straat ging staan en u hem in zijn ogen

ging kijken om aan te tonen dat u er was en om hem uit te dagen (CGVS II, p. 8). Het is echter volstrekt

onbegrijpelijk en weinig geloofwaardig dat u in de door u geschetste context N. haar echtgenoot zou zijn

gaan uitdagen, op deze manier zou u immers het risico dat A. uw geheime relatie met N. zou

bekendmaken enkel vergroot hebben. Uw bewering dat u dit deed omdat u geen controle over uzelf had

en u wist dat A. toch niets zou doen aangezien hij op zijn leeftijd geen andere vrouw meer zou kunnen

vinden (CGVS II, p. 8-9), kan verre van overtuigen. Bovendien is ook de lakse houding van haar

echtgenoot, die blijkbaar jullie relatie ‘ondergaat’, weinig aannemelijk. Het onwaarschijnlijke karakter van

het door u geschetste verloop van de feiten doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

geheime relatie met N., uw buitenechtelijk kind en de problemen die u hierdoor vervolgens met uw

familie gekend zou hebben.”

Omwille van de voormelde vaststellingen maakt verzoeker niet geloofwaardig dat hij een kind zou

hebben verwekt in een buitenechtelijke relatie.
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Verzoekers verwijzing naar een oom die door de stam zou zijn verstoten en het belang van stammen in

de Iraakse cultuur wordt niet ondersteund door enig begin van bewijs dat betrekking heeft op de

persoon van verzoeker en is, mede gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn vermeende liefdesrelatie

en -kind, bijgevolg niet dienstig.

2.2.3. De navolgende motiveringen worden niet concreet betwist en worden door de Raad

overgenomen:

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

de dreigbrief en de klacht bij de politie betreft, dient te worden opgemerkt dat het hier enkel kopieën, én

geen originele stukken betreft, waardoor de authenticiteit en herkomst hiervan niet kan worden

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

opgemaakt en dragen aldus geen bewijswaarde. Hierbij dient bovendien nog aan toegevoegd te worden

dat er in Irak op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en nagenoeg alle documenten

vervalst worden of via corruptie, zowel in Irak als daarbuiten, aangekocht kunnen worden (zie

Landeninformatie ‘COI Focus Irak: Corruptie en documentenfraude’). De bewijswaarde van dergelijke

documenten is dus zeer gering. Wat betreft de door u neergelegde foto’s en video’s van het

schietincident op uw huis in 2017 dient te worden opgemerkt dat deze niet aantonen waar, wanneer,

met welke bedoeling of in welke omstandigheden deze foto’s en video’s gemaakt werden. Bijgevolg

hebben deze foto’s en video’s geen bewijswaarde voor de door u aangehaalde incidenten. Wat betreft

de foto’s die u voorlegt, en waarop u te zien bent met een vrouw en waarop eveneens een baby valt te

zien, dient het CGVS op te merken dat deze hoogstens aantonen dat u een intieme relatie hebt of heeft

gehad met deze vrouw, maar deze foto’s geenszins een bewijs vormen voor uw geheime relatie met N.,

uw buitenechtelijk kind en de problemen die u hierdoor vervolgens met uw familie gekend zou hebben.

[…]

Hier dient nog aan toegevoegd te worden dat u voor uw komst naar België twee keer een verzoek om

internationale bescherming ingediend zou hebben in Noorwegen en u zelf verklaarde dat u zich daarbij

op dezelfde asielmotieven beroept hebt als in het kader van uw huidige verzoek om internationale

bescherming (CGVS, p. 13-14). Dat uw verzoek om internationale bescherming in Noorwegen tot

tweemaal toe geweigerd werd, lijkt de hierboven reeds aangetoonde ongeloofwaardigheid van uw

asielrelaas enkel te bevestigen.”

2.2.4. Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.5. 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 beroept zich op artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet en stelt dat de situatie in het

zuiden van Irak beantwoordt aan voormelde bepaling.

De verwijzing naar de toegevoegde landeninformatie in het verzoekschrift en de aanvullende nota

vermag echter geen afbreuk te doen aan de omstandige motivering in de bestreden beslissing

aangaande de situatie in Zuid-Irak.

Dit geldt des te meer omdat de beschreven situatie in Zuid-Irak in de nota van verweerder van 9

augustus 2019 wordt geactualiseerd en in de beoordeling van 9 augustus 2019 ook rekening gehouden

met de protesten en humanitaire situatie.

De beoordeling in de nota van 9 augustus 2019 die luidt als volgt wordt door de Raad bijgetreden:

“Uit de beschikbare informatie blijkt dat de negen zuidelijke provincies van Irak, met uitzondering van het

noorden van Babil, niet rechtstreeks verwikkeld waren in het offensief dat ISIS in juni 2014 inzette in

Centraal-Irak. Op 9 december 2017 kondigde de toenmalige Iraakse eerste minister Haider al-Abadi de

definitieve overwinning op ISIL af. Het door ISIL uitgeroepen kalifaat is volledig verdwenen. Dit belet

evenwel niet dat ISIL verder terroristische aanslagen pleegt op het Iraakse grondgebied. ISIL maakt

hierbij gebruik van guerrillatactieken en voert vanuit afgelegen rurale gebieden kleinschalige,

doelgerichte aanvallen uit, waarbij zowel leden van het ISF, pro-regeringsgezinde gewapende

groeperingen en burgers geviseerd worden.
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Uit de beschikbare informatie blijkt dat ISIL in het zuiden van Irak hoofdzakelijk in de provincie Babil

actief is. Niettegenstaande in 2018 Babil gespaard bleef van grootschalige aanslagen, voerde ISIL er in

de loop van 2018 meerdere raids uit, met name in het noordoosten langs de grens met de provincie

Anbar en in Jurf alSakhr. Bij dergelijke aanvallen werden overwegend PMU-strijders, de leden van de

Iraakse veiligheidsdiensten en overheidsmedewerkers geviseerd. Het aantal hierbij te betreuren

burgerslachtoffers bleef beperkt.

De veiligheidssituatie in Zuid-Irak wordt verder gekenmerkt door tribale spanningen, crimineel en politiek

geweld. Voornamelijk in de provincies Basra, Thi Qar en Missan gaven onopgeloste geschillen

aanleiding tot gewelddadige clashes tussen stammen met als inzet de controle over grond, olie-

inkomsten of water. Omdat dit type geweld soms plaatsvond in residentiële gebieden, vielen er ook

burgerslachtoffers te betreuren.

Tot slot vinden sinds 2015 regelmatig manifestaties plaats in de zuidelijke provincies van Irak. Hierbij

wordt het gebrek aan banen, corruptie, de slechte publieke dienstverlening en de gebrekkige

drinkwatervoorziening aangeklaagd. De sociale onrust nam in juli 2018 toe nadat Iran beslist had om de

elektriciteitsbevoorrading af te sluiten. De demonstraties die toen van start gingen in de provincie Basra

verspreidden zich snel naar de andere provincies, waarbij het tot gewelddadige botsingen tussen

betogers en de veiligheidsdiensten kwam. Ondanks beloftes van de regering om extra geld uit trekken

voor projecten in de regio bleven de protesten aanhouden, en kwam het opnieuw tot rellen in de stad

Basra in september 2018. De golf van betogingen in juli en september 2018 werd met geweld de kop

ingedrukt. Tientallen demonstranten werden gearresteerd, verwond of gedood. Dit type geweld kadert

evenwel niet binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c Vw., met name een situatie

waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met gewapende groeperingen, of

waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden.

[…]

Volledigheidshalve wordt nog aangestipt dat het Iraakse zuiden niet alleen over de weg bereikbaar is.

Uit de beschikbare informatie 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.”

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


