
RvV X - Pagina 1

nr. 227 332 van 10 oktober 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. TORFS

Amerstraat 121

3200 AARSCHOT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 7 juni 2019 heeft

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

10 mei 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 september 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat C. TORFS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 8 oktober 2018 toe op het Belgische grondgebied en diende op 18 oktober 2018

een asielaanvraag in.

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

trof op 10 mei 2019 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

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

kennis gesteld.

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

“(…)
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A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Koerd afkomstig uit de stad X in de provincie X in Irak. U bent op X

1981 geboren. Na uw middelbare studies zou u zijn beginnen werken als arbeider in de bouw en ook in

winkels. Van 2006 tot 2010 zou u aan de universiteit van Dohuk management hebben gestudeerd. U

verbleef in deze periode van zondag tot donderdag op de campus. Nadat u was afgestudeerd, ging u

terug in Sinune wonen. U zou hebben gesolliciteerd voor een job als ambtenaar bij de overheid, maar u

heeft nooit een antwoord gekregen op uw aanvraag. Op 3 augustus 2014 viel IS (Islamitische Staat) de

stad Sinjar binnen. Twee dagen later is IS binnengevallen in Sinune. 's Morgensvroeg zou u met uw

moeder, uw drie broers en hun respectievelijke gezinnen hals over kop zijn moeten vluchten. Na ongeveer

een kilometer te hebben gelopen zouden u en uw moeder gescheiden zijn geraakt van uw broers.

Vervolgens zou uw moeder dodelijk zijn getroffen door een kogel afgevuurd door leden van IS. U zou uw

moeder hebben achtergelaten en verder zijn gevlucht. Op 7 augustus 2014 zou u te voet zijn aangekomen

in Malkiye in Syrië. Van hieruit zou u verder naar Turkije zijn gereisd, waar u in het dorp Katran bent

gebleven. U zou hier meer dan vier jaar hebben verbleven en als schaapherder hebben gewerkt.

Vervolgens zou u verder naar België zijn gereisd, waar u op 8 oktober 2018 aankwam. Op 18 oktober 2018

diende u een verzoek om internationale bescherming in.

Ter staving van uw verzoek legde u geen documenten voor.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

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

U verklaarde in augustus 2014 Sinune te zijn ontvlucht nadat IS (Islamitische Staat) hier was

binnengevallen. Hoewel er naar aanleiding van deze inval een situatie van veralgemeend geweld heerste

waarbij er burgerslachtoffers vielen, onder wie volgens uw verklaringen ook uw moeder, toont u hiermee

geen persoonsgerichte vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aan. Nergens uit uw

verklaringen blijkt bovendien dat u aanwijzingen heeft dat u in geval van een terugkeer naar Irak

persoonsgerichte vervolging dient te vrezen. temeer kan worden aangenomen dat u zich in geval van

terugkeer kan vestigen in het Koerdische noorden van Irak.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u immers redelijkerwijs verwacht

worden dat u zich in Noord-Irak vestigt.

Vooreerst behoort u tot de Koerdische etnie en is Badini, één van de Koerdische taalvarianten, uw

moedertaal. Daarnaast heeft u een verregaande band met Noord-Irak. U heeft van 2006 tot en met 2011

aan de universiteit van Dohuk economie en management gestudeerd. In deze periode woonde u van

zondag tot donderdag in Dohuk, meer bepaald aan de campus van de universiteit (zie notities persoonlijk

onderhoud, vragen 63-70). Bovendien woont uw zus in Dohuk, waar zij gehuwd is met een Koerd uit deze

stad. Jullie gingen haar als familie vaak opzoeken in Dohuk, waardoor jullie heel regelmatig in deze stad

vertoefden (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 44-50). Er kan dan ook aangenomen worden dat u

door uw jarenlange verblijf in deze stad, door de familiale aanwezigheid in deze stad en door uw frequente

bezoeken aan de regio beschikt over een uitgebreid sociaal netwerk in Noord-Irak. Hiermee

geconfronteerd, stelt u dat men u in Noord-Irak beschouwde als een tweederangsburger omwille van uw

afkomst uit Sinune. U had dit zo althans ervaren tijdens uw studies in Noord- Irak. Ondanks uw diploma

zou u naar eigen zeggen nooit in aanmerking komen voor een degelijke job. U vreesde enkel in

aanmerking te komen voor arbeiderswerk. Dat u dit als een argument aanhaalt, is weinig overtuigend

te noemen, temeer daar u in Sinune ook enkel arbeiderswerk heeft gedaan en nooit een job heeft kunnen

uitoefenen op basis van uw diploma (zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 143-146). U verklaart

verder nog dat uw zus zich niet borg zou stellen voor u omdat haar echtgenoot, met wie u niet goed

overeenkomt, dit zou weigeren (zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 147-150). Nochtans was u al

eerder gedurende een universitaire studie van vier jaar in Noord-Irak. Het is dan ook weinig aannemelijk

dat u zich niet opnieuw zou kunnen vestigen in Noord-Irak. Bovendien blijkt dat over het algemeen

etnische Koerden geen garantsteller nodig hebben om door de veiligheidscontrole te komen.

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

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

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

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

Irak.

Aansluitend hierbij moet worden opgemerkt dat er elementen zijn die erop wijzen dat u in werkelijkheid al

eerder gebruik heeft gemaakt van dit intern vluchtalternatief in Noord-Irak.

Zo is er het feit dat u geen enkel identiteits- of reisdocument voorlegt. Dit doet het vermoeden rijzen dat u

doelbewust informatie wenst achter te houden in verband met uw identiteit, uw reisweg en uw

recente verblijfplaatsen. U zou uw paspoort hebben meegenomen, toen u destijds uit Sinune vluchtte,

maar onderweg in Turkije zou u dit document verloren hebben. Uw identiteitskaart en uw bewijs van

nationaliteit zou u hebben achtergelaten in Sinune. U werd gevraagd hoeveel tijd u nodig dacht te hebben

om deze naar België te laten overkomen. U verklaarde nu met niemand uit Sinune nog contact te hebben:

niet met familieleden noch met kennissen of vrienden, en dit sinds uw vlucht uit Sinune omstreeks

augustus 2014. U werd erop gewezen dat het anno 2019 niet zo moeilijk kan zijn om met mensen van uw

stad in contact te komen. U antwoordde hierop dat iedereen gevlucht is en dat u niet weet naar waar (zie

notities persoonlijk onderhoud, vragen 1-24). Deze uitleg overtuigt niet. Op het einde van het persoonlijk

onderhoud werd u gevraagd of u beschikte over een facebookprofiel. U antwoordde bevestigend en stelt

dat u hierop nog actief bent. U lichtte verder toe de dag vóór het persoonlijk onderhoud van 28 maart 2019

nog actief geweest te zijn op uw profiel. U werd ermee geconfronteerd dat het dan helemaal onbegrijpelijk

is dat u met niemand van uw vrienden, kennissen of familieleden contact zou hebben als u klaarblijkelijk

nog actief bent op uw facebookprofiel, dat u bovendien had aangemaakt vóór uw vlucht uit Irak. U

antwoordde nu dat de vrienden die u via facebook had, enkel vrienden zijn van buiten Irak. Deze

bevreemdende verklaring probeerde u vervolgens zelf uit te leggen: u zou gehoord hebben dat er veel

nepaccounts bestaan en dat veel mensen uit Irak enkel als bedoeling hebben om mensen te plagen en in

de problemen te brengen (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 151-165). Deze uitleg kan

hoegenaamd niet overtuigen. Ook met uw zus, die nochtans in het stabiele Noord-Irak woont, zou u op

geen enkele manier nog contact hebben. Dit is bijzonder opmerkelijk. Voor een hoogopgeleid iemand als

u die bovendien gedurende vier jaar naar de universiteit is geweest in dezelfde stad als uw zus, kan het

absoluut niet moeilijk zijn om in contact te treden met uw zus. Het feit dat u beweert dat dit niet mogelijk

is (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 139-141), ondermijnt in grote mate uw geloofwaardigheid.

Het bevestigt enkel het vermoeden dat u bepaalde informatie doelbewust wenst achter te houden om te

vermijden dat u een zicht zou bieden op uw situatie in Noord- Irak. Er werd met u afgesproken om binnen

een redelijke termijn van twee weken de nodige identiteitsdocumenten te bezorgen. U antwoordde hierop

dat u uw best ging doen, maar dat u op dit vlak niets kon garanderen (zie notities persoonlijk onderhoud,

vragen 30 en zie eindvragen persoonlijk onderhoud). Op heden heeft u geen enkel identiteitsdocument

bezorgd aan de Belgische asielinstanties.

Ook over de uw vlucht uit Sinune legt u opmerkelijke verklaringen af. U verklaarde zich te hebben

afgezonderd van de groep op de vlucht geslagen mensen uit Sinune en verder op uw eentje naar Syrië

te zijn gevlucht, waar u in het stadje al-Malikiye aankwam (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 125-

127). Nadat u daar een kleine week zou hebben gebleven, zou u verder naar Turkije zijn gereisd, waar u

gedurende enkele jaren in het dorpje Katran zou hebben verbleven en als schaapsherder zou hebben

gewerkt (zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 78). Dat u als hoogopgeleide Koerd plots besloot om

gedurende bijna vier jaar te gaan werken als schaapsherder is al erg opmerkelijk. Het is echter nog meer

opmerkelijk dat u als Koerd niet naar het nabijgelegen Koerdische Zakho bent gevlucht, hoewel dit in

afstand ongeveer even ver is van Sinune als al Malikiya. U werd gevraagd waarom u niet naar Dohuk

bent gereisd. U liet optekenen dat deze stad verder af gelegen is dan al Malikiya, wat op zich wel klopt,

maar het nabijer gelegen Zakho is bijna even ver afgelegen van Sinune dan al-Malikiya en deze stad

behoort ook tot het Koerdische gebied. Gevraagd of u niet overwogen heeft om (net als het overgrote

deel van de Irakezen die in die periode deze regio dienden te ontvluchten) zich naar Noord-Irak te

begeven, stelt u dat u zichzelf na de dood van uw moeder had beloofd om niet langer in Irak te blijven

wonen (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 142-144). Deze uitleg kan niet overtuigen.

Wat de algemene situatie in het noorden van Irak betreft, moet het volgende worden opgemerkt. Zo kan

aan een asielzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van

willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is

dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken

land of, in voorkomende geval, naar het 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. Asielzoekers

uit Irak krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet

toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief

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

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

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

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat

de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat

deel van het land.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in Irak

sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de toename in geweld- en

terreurdaden geconcentreerd is in een aantal Centraal-Iraakse provincies. Daarenboven blijkt het

geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal erg verschillend te zijn. Deze sterk regionale

verschillen typeren het conflict in Irak.

Rekening houdend met de vaststelling dat van u redelijkerwijze kan verwacht worden dat u zich in geval

van terugkeer vestigt in het Koerdische noorden van Irak, dient de veiligheidssituatie in deze regio te

worden beoordeeld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke

provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional

Government (KRG), significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome

Regio (KAR) kent een zekere mate van stabiliteit en efficiënt optredende veiligheidsdiensten.

Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum dat op 25 september 2017 plaatsvond, brak de KRG en de

Koerdische bevolking zuur op. Het Iraakse leger en PMU verdreven als reactie hierop de Koerdische

troepen uit Kirkuk en grote delen van de betwiste gebieden onder Koerdische controle waardoor de KRG

een groot deel van zijn olieinkomsten verloor. Na het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum kampt de

regio met een zware politieke crisis en machtsstrijd tussen de Koerdische partijen, alsook een diepe

economische crisis. De aanhoudende spanningen met de centraal-Iraakse regering omtrent de verdeling

van de olie-export en de inkomstenverdeling hiervan, alsook de onduidelijke toekomst van de zogeheten

betwiste gebieden zet de relaties tussen de KRG en de Centraal- Iraakse regering op scherp, maar heeft

tot op heden weinig impact op de veiligheidssituatie in de KAR.

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. Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak. In de regio heerst een

relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije vijf jaar drie grootschalige aanslagen plaats in de KAR, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheids- en overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

viel een beperkt aantal burgerdoden. Sinds 2016 vonden er geen terroristische aanslagen plaats waarbij

burgerslachtoffers te betreuren vielen.

Daarnaast vonden in de KAR een aantal geïsoleerde en kleinschalige aanvallen van IS plaats. Hierbij

vallen weinig tot geen burgerslachtoffers. Niettegenstaande de KAR relatief gespaard blijft van ISIL-

activiteiten, geniet ISIL steun in het gebied rond het Halabja-gebergte, en is het erin geslaagd zijn

draagvlak en invloed uit te breiden tot voorbij het Halabja-gebergte, mede door lokale Koerdische strijders

te rekruteren. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Koerdische autoriteiten sinds januari 2018

meerdere vermeende ISIL-cellen hebben opgerold, voornamelijk in de provincie Suleymaniah. Hoewel dit

inherent een groot potentieel inhoudt op gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de capaciteit van de

Koerdische veiligheidsdiensten om dergelijk geweld te voorkomen.

Het gros van het aantal slachtoffers dat de afgelopen jaren geregistreerd werd in de KAR is

geconcentreerd in het gebied aan de grens met Iran en Turkije, dit ingevolge het conflict tussen de PKK

en het Turkse leger. Sinds er op 25 juli 2015 een einde kwam aan de twee jaar durende wapenstilstand

tussen Turkije en de PKK, voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-

Irak. Deze Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen

in het bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter ook naburige Koerdische

dorpen getroffen. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt. In december 2017

begon het Turkse leger ook grondoffensieven uit te voeren op Iraaks grondgebied, waardoor de

aanwezigheid van Turkse militairen in de rurale gebieden in Dohuk en Erbil toenam. Aan deze

grondoffensieven kwam een einde nadat de Iraakse premier in september 2018 aan de

federale grensautoriteiten de opdracht gaf de bewaking van de grens met Turkije te versterken.

Sinds een viertal jaar voert Iran, in de strijd tegen Koerdische rebellen, opnieuw sporadisch aanvallen uit

op de Noord-Iraakse, meer bepaald op KDPI-doelwitten. De aanval in september 2018, waarbij Iran het

hoofdkwartier van de KDPI viseerde, was de eerste Iraanse aanval waarbij er burgerslachtoffers te

betreuren vielen.
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U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met

uw persoonlijke omstandigheden,. 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. Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie EASO

COI Report: Iraq – Internal mobility van 5 februari 2019, beschikbaar op

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

https://www.cgvs.be/nl), blijkt dat de Koerdische Autonome Regio niet alleen over de weg bereikbaar is.

Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over luchthavens in Basra, Najaf, Erbil en

Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Sinds

eind maart 2018 zijn terug rechtsreeks vluchten uit het buitenland, inclusief Europese steden, naar de

KAR operationeel. Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen lasten de

Koerdische luchthavens opnieuw in hun vluchtschema’s in. De Turkse nationale vliegtuigmaatschappij

Turkish Airlines besliste omwille van politieke redenen alleen nog op Erbil en niet meer op Suleimaniya te

vliegen.

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat dat etnische Koerden de KAR vrij kunnen binnenkomen en

over het algemeen geen garantsteller meer moeten opgeven om door de veiligheidscontrole te komen.

Hoewel er na de bomaanslag in Erbil in april 2015, restrictieve maatregelen werden ingevoerd met

betrekking tot binnenkomst en verblijf in de KRG-regio, trof deze verstrenging in hoofdzaak Arabieren en

meer bepaald alleenstaande Soennitische mannen.

Etnische Koerden die het geweld in Centraal- Irak ontvluchten, kunnen zich voorts vrij vestigen in de

KARregio. Zij hebben over het algemeen geen probleem om een verblijfsvergunning te bekomen. Volgens

sommige bronnen dienen Koerden zelfs geen verblijfsvergunning aan te vragen en hebben zij op basis

van hun Iraakse identiteitskaart en Koerdische identiteit recht op verblijf in de KAR. Het lokale Asayish-

kantoor zal een veiligheidsen achtergrondcontrole uitvoeren, wat een aantal weken in beslag neemt.

Uit bovenstaande blijkt dat u niet aannemelijk maakt dat u een nood aan bescherming heeft. De status

van vluchteling of deze van subsidiaire bescherming kan u dan ook niet worden toegekend.

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 rechtspleging

2.1. Verzoeker vordert in zijn verzoekschrift de schorsing en nietigverklaring van de beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) beschikt echter inzake beroepen tegen

beslissingen van de commissaris-generaal overeenkomstig artikel 39/2, §1, van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) over volheid van rechtsmacht, en treedt aldus niet louter

op als annulatierechter. Er zal enkel tot vernietiging worden overgegaan in de gevallen dat er aan de

bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld,

of wanneer er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een

bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen.

Het beroep zal dus overeenkomstig artikel 39/2, § 1, van de vreemdelingenwet worden behandeld.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 48/4, §2, c) en 48/5, §2, a) en

§3, van de vreemdelingenwet.

Verzoeker stelt op grond van artikel 48/6, §1, van de vreemdelingenwet dat de verwerende partij de

omstandigheden in het land van herkomst dient na te gaan op het moment van het nemen van haar

beslissing. In dit verband verwijst verzoeker naar een krantenartikel dat hij als bijlage bij het verzoekschrift

voegt over de veiligheidssituatie in Irak (Verzoekschrift, bijlage 3) en citeert hij het reisadvies van de FOD

Buitenlandse Zaken voor Irak. Uit deze stukken leidt verzoeker af dat er een risico bestaat op ernstige
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bedreiging van het leven of de persoon als gevolg van willekeurig geweld en dat de situatie voor burgers

noch in Noord-Irak, noch in Centraal-Irak veilig is.

Verzoeker stipt aan dat hij van Koerdische origine is en omwille van zijn afkomst een risico loopt om

slachtoffer te worden van de spanningen en dat de regering hem geen bescherming kan bieden. Hij is

van oordeel dat de commissaris-generaal artikel 48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet en artikel 48/5,

§2, a), van de vreemdelingenwet schendt door te stellen dat van verzoeker redelijkerwijs kan worden

verwacht dat hij zich in Noord-Irak vestigt.

Naar aanleiding van verzoekers verklaringen dat hij nergens anders in Irak heeft gewoond dan in Sinune

en hij aldaar is opgegroeid, dient volgens hem deze plaats beschouwd te worden om na te gaan of hij in

aanmerking komt voor de subsidiaire bescherming. Verzoeker beweert dat hij niet terecht kan bij zijn zus

en schoonbroer in Dohuk omwille van familiale spanningen en omdat zijn broer zijn aanwezigheid niet

wenst. Tevens betwist verzoeker het standpunt van de commissaris-generaal dat Koerden geen

garantsteller nodig hebben om door de veiligheidscontrole te komen en op basis van hun Iraakse

identiteitskaart een recht op verblijf in de KAR hebben. Verzoeker stelt dat hij wel degelijk een garantsteller

nodig heeft en dat hij geen identiteitsgegevens kan voorleggen, dat hij geen enkel contact meer heeft in

Irak en zich niet tot de Iraakse autoriteiten kan wenden.

Voorts stelt verzoeker dat de commissaris-generaal niet twijfelt aan zijn herkomst uit Sinune en zijn

etnische “identiteit”. Verzoeker is van oordeel dat er in gans Irak nog sprake is van willekeurig geweld ten

aanzien van burgers waardoor aan de voorwaarden voor subsidiaire bescherming is voldaan, waarbij

verzoeker een paragraaf uit het arrest Elgafaji van het Hof van Justitie aanhaalt.

In zijn tweede middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 8 en 62

van de vreemdelingenwet.

In zijn tweede middel beperkt verzoeker zich tot de stelling dat de commissaris-generaal de beschikbare

gegevens niet juist heeft beoordeeld door te stellen dat “uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat

etnische Koerden de KAR vrij kunnen binnenkomen en over het algemeen geen garantsteller moeten

opgeven” en dat “kwestieus bevel” dient vernietigd te worden.

3.2. Nieuwe elementen

3.2.1. Aan zijn verzoekschrift voegt verzoeker een artikel toe uit ‘De Standaard’ van 22 november 2018

betreffende de activiteiten van IS in Irak (bijlage 3).

3.2.2. De commissaris-generaal voegt middels een aanvullende nota van 12 september 2019 de

verwijzing toe naar het EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation van maart 2019 en de

verwijzing naar het EASO COI Report: Iraq – Internal Mobility van 5 februari 2019.

3.3. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

kritiek van de verzoekende partij daarop.

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

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

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

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

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

tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten
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bevelen, kan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal op grond van artikel 39/2, §1, tweede

lid, 2°, van de vreemdelingenwet vernietigen.

3.4. De bewijslast

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

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

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

worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

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

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

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

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

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

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

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

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

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

specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

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

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

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

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

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

3.5. Beoordeling
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3.5.1. In de bestreden beslissing, waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

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

procedurele noden vastgesteld kunnen worden.

De commissaris-generaal stelt vast dat verzoeker verklaarde in augustus 2014 Sinune te zijn ontvlucht

nadat IS was binnengevallen waarna er veralgemeend geweld heerste. Volgens de commissaris-generaal

zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van persoonsgerichte vervolging, te meer daar kan worden

aangenomen dat verzoeker zich in geval van een terugkeer naar Irak kan vestigen in het Koerdische

noorden van Irak.

In de bestreden beslissing wordt erop gewezen dat verzoeker behoort tot de Koerdische etnie, dat Badini

zijn moedertaal is en dat hij een verregaande band heeft met Noord-Irak omdat hij aan de universiteit van

Dohuk had gestudeerd. Bovendien, zo vervolgt de commissaris-generaal, woont verzoekers zus in Dohuk

en is zij gehuwd met een Koerd uit Dohuk en ging hij vaak familie opzoeken in Dohuk, waardoor hij

vertrouwd is met deze stad.

De commissaris-generaal merkt tevens op dat verzoeker wellicht eerder al gebruik heeft gemaakt van een

intern vluchtalternatief in Noord-Irak. In de beslissing wordt aangestipt dat verzoeker geen enkel

identiteits- of reisdocument voorlegt en stelde geen enkel contact meer te hebben met familie, vrienden

of kennissen in Irak. Daarnaast wordt in de beslissing aangestipt dat verzoeker opmerkelijke verklaringen

aflegt over zijn vlucht uit Sinune. Zo verklaarde verzoeker dat hij eerst naar Syrië ging en daarna vier jaar

als herder in Turkije verbleef, terwijl de meeste Irakezen naar het Koerdische gebied in Irak vluchtten.

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

vreemdelingenwet, wordt in de beslissing gesteld dat verzoeker over een reëel vluchtalternatief in Noord-

Irak beschikt. Er is volgens de commissaris-generaal geen sprake van veralgemeend willekeurig geweld

in Noord-Irak en in hoofde van verzoeker zijn er geen persoonlijke omstandigheden die een verhoogd

risico opleveren om slachtoffer te worden van het aanwezige geweld. Bijkomend wordt in de beslissing

aangehaald dat de Koerdische Autonome Regio goed bereikbaar is en dat etnische Koerden er vrij kunnen

binnenkomen en geen garantsteller meer behoeven om door de veiligheidscontrole te komen.

3.5.2. Verzoekers tweede middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert

van artikel 8 van de vreemdelingenwet aangezien hij verzuimt uiteen te zetten op welke wijze de bestreden

beslissing deze bepaling zou schenden.

3.5.3. Beide door verzoeker aangevoerde middelen worden hieronder voor het overige gezamenlijk

besproken.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.5. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk de artikelen 48/3, 48/4 en 48/5, §3, van de

vreemdelingenwet als haar juridische grondslagen.

3.5.6. De Raad stelt in de eerste plaats vast dat verzoeker niets inbrengt tegen de pertinente overweging

uit de bestreden beslissing dat verzoeker geen persoonlijke vrees voor vervolging in de zin van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet heeft geuit. Uit het administratief dossier blijkt immers dat verzoeker

verklaarde dat hij in 2014 vertrokken is “(o)mwille van de onveiligheid die er heerst”, maar dat hij geen

persoonlijke vervolgingsfeiten aanhaalt (AD, stuk 17, Vragenlijst CGVS 12 februari 21019, vraag 5).

Bijgevolg komt verzoeker niet in aanmerking voor de erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

van de vreemdelingenwet. Aangezien verzoeker niet heeft aangetoond dat hij individueel wordt geviseerd

en een risico loopt op executie of op foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing in zijn land van herkomst, komt hij evenmin in aanmerking voor de subsidiaire bescherming,

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b), van de vreemdelingenwet.
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3.5.7. Verzoeker beperkt zich in zijn middelen in wezen tot het bespreken van de algemene

veiligheidssituatie in Irak in het licht van de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c),

van de vreemdelingenwet, en het bekritiseren van de overweging van de commissaris-generaal dat

verzoeker over een intern vestigingsalternatief in de Koerdische Autonome Regio beschikt.

3.5.8. In de beslissing wordt toepassing gemaakt van het door verzoeker geschonden geachte artikel

48/5, §3, van de vreemdelingenwet, waarin het volgende wordt bepaald:

“§ 3.

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

herkomst:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.9. De commissaris-generaal is blijkens zijn beslissing van oordeel dat van verzoeker, omwille van zijn

etnische origine, omwille van het feit dat Badini zijn moedertaal is, omwille van het gegeven dat hij in

Dohuk heeft gestudeerd en omwille van de vaststelling dat hij er familie heeft wonen, redelijkerwijs kan

worden verwacht dat hij zich in de Koerdische Autonome Regio, en meer bepaald in Dohuk, zou vestigen

waar de veiligheidssituatie beter is in vergelijking met deze in de zogeheten betwiste gebieden in Centraal-

Irak.

3.5.10. Naar aanleiding van verzoekers betoog, dat hij nergens anders heeft gewoond dan in Sinune en

dat in functie van deze plaats dient te worden beoordeeld of hij al dan niet in aanmerking komt voor de

subsidiaire bescherming, merkt de Raad op dat verzoeker geen enkel begin van bewijs aanbrengt dat hij

daadwerkelijk uit Sinune afkomstig is. Verzoeker heeft immers geen enkel identiteitsstuk neergelegd, noch

enig bewijs van zijn (recent) verblijf in Sinune (AD, stuk 14bis, Documenten). Ook aan het verzoekschrift

wordt geen enkel identiteitsbewijs toegevoegd. Uit zijn verklaringen blijkt evenwel dat hij behoorlijk

vertrouwd is met bepaalde herkenningspunten in Sinune en omgeving (AD, stuk 6, notities van het

persoonlijk onderhoud, 28 maart 2019, p. 5-6), zodat aannemelijk kan worden gemaakt dat hij er ooit heeft

verbleven.

Er dient wel te worden aangestipt dat verzoeker zelf verklaarde dat hij geen enkel contact meer heeft met

iemand uit Sinune (AD, stuk 6, notities van het persoonlijk onderhoud, 28 maart 2019, p. 2-3). Zijn ouders

zouden zijn overleden en het enige lid van zijn gezin waarover hij nog informatie kan verschaffen, zijn zus,

verblijft reeds geruime tijd in Dohuk met haar echtgenoot (Ibid., p. 3-4). Verzoeker verklaarde voorts dat

hij van 2006 tot 2010 in Dohuk aan de universiteit heeft gestudeerd, hoewel hij steeds als arbeider zou

hebben gewerkt, en dat hij tot 2014 vaak zijn zus in Dohuk ging bezoeken (Ibid., p. 4). Bijgevolg dient te

worden geconcludeerd dat verzoeker bijzonder goed vertrouwd is met de Koerdische Autonome Regio en

met Dohuk in het bijzonder.

De loutere bewering van verzoeker dat hij niet bij zijn zus en schoonbroer zou kunnen worden opgevangen

omwille van familiale spanningen en problemen met zijn schoonbroer, doet hieraan geen afbreuk. De

beslissing houdt immers geenszins de verplichting in om bij zijn zus zijn intrek te nemen.

De commissaris-generaal ging geenszins onredelijk te werk door op basis van de beschikbare informatie

te oordelen dat van verzoeker, rekening houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs

kan worden verwacht dat hij zich in Noord-Irak vestigt, hoewel hij mogelijk oorspronkelijk uit Centraal-Irak

afkomstig is. Bijgevolg dient voor de beoordeling van de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel

48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet, de veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio

beoordeeld te worden.

3.5.11. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet bepaalt het

volgende:

“§ 1.
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De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

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

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

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel

risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming

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

artikel 55/4, valt.

§ 2.

Ernstige schade bestaat uit:

(…)

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

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

3.5.12. Met betrekking tot de algemene veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio stelt de

commissaris-generaal in zijn aanvullende nota van 12 september 2019, onder verwijzing naar het EASO

Country of Origin Report Iraq: Security situation van maart 2019, het volgende: “Uit de informatie waarover

het CGVS beschikt blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG),

significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR) kent een

zekere mate van stabiliteit en efficiënt optredende veiligheidsdiensten. .

Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum dat op 25 september 2017 plaatsvond, brak de KRG en de

Koerdische bevolking zuur op. Het Iraakse leger en PMU verdreven als reactie hierop de Koerdische

troepen uit Kirkuk en grote delen van de betwiste gebieden onder Koerdische controle, waardoor de KRG

een groot deel van zijn olie- inkomsten verloor. Na het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum kampt

de regio met een zware politieke crisis en machtsstrijd tussen de Koerdische partijen, alsook een diepe

economische crisis. De aanhoudende spanningen met de Centraal-Iraakse regering omtrent de verdeling

van de olie-export en de inkomstenverdeling hiervan, alsook de onduidelijke toekomst van de zogeheten

betwiste gebieden zet de relaties tussen de KRG en de Centraal- Iraakse regering op scherp, maar heeft

tot op heden weinig impact op de veiligheidssituatie in de KAR

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. Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak. In de regio heerst een

relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije vijf jaar drie grootschalige aanslagen plaats in de KAR, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheids- en overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

viel een beperkt aantal burgerdoden. Sinds 2016 vonden er geen terroristische aanslagen plaats waarbij

burgerslachtoffers te betreuren vielen.

Daarnaast vonden in de KAR een aantal geïsoleerde en kleinschalige aanvallen van IS plaats. Hierbij

vallen weinig tot geen burgerslachtoffers. Niettegenstaande de KAR relatief gespaard blijft van ISIL-

activiteiten, geniet ISIL- steun in het gebied rond het Halabja-gebergte, en is het erin geslaagd zijn

draagvlak en invloed uit te breiden tot voorbij het Halabja-gebergte, mede door lokale Koerdische strijders

te rekruteren. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Koerdische autoriteiten sinds januari 2018

meerdere vermeende ISIL-cellen hebben opgerold, voornamelijk in de provincie Suleymaniah. Hoewel dit

inherent een groot potentieel inhoudt op gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de capaciteit van de

Koerdische veiligheidsdiensten om dergelijk geweld te voorkomen.

Het gros van het aantal slachtoffers dat de afgelopen jaren geregistreerd werd in de KAR is

geconcentreerd in het gebied aan de grens met Iran en Turkije, dit ingevolge het conflict tussen de PKK

en het Turkse leger. Sinds er op 25 juli 2015 een einde kwam aan de twee jaar durende wapenstilstand

tussen Turkije en de PKK, voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-

Irak. Deze Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen

in het bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter ook naburige Koerdische

dorpen getroffen. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt. In december 2017

begon het Turkse leger ook grondoffensieven uit te voeren op Iraaks grondgebied, waardoor de

aanwezigheid van Turkse militairen in de rurale gebieden in Dohuk en Erbil toenam. Aan deze

grondoffensieven kwam een einde nadat de Iraakse premier in september 2018 aan de federale

grensautoriteiten de opdracht gaf de bewaking van de grens met Turkije te versterken.

Sinds een viertal jaar voert Iran, in de strijd tegen Koerdische rebellen, opnieuw sporadisch aanvallen uit

op de Noord-Iraakse, meer bepaald op KDPI-doelwitten. De aanval in september 2018, waarbij Iran het
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hoofdkwartier van de KDPI viseerde, was de eerste Iraanse aanval waarbij er burgerslachtoffers te

betreuren vielen.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat de Koerdische Autonome Regio niet alleen over de weg

bereikbaar is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat Irak, naast Baghdad International Airport immers

over luchthavens beschikt in Basra, Najaf, Erbil en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de

Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Sinds eind maart 2018 zijn terug rechtsreeks vluchten

uit het buitenland, inclusief Europese steden, naar de KAR operationeel. Verschillende internationale

luchtvaartmaatschappijen lasten de Koerdische luchthavens opnieuw in hun vluchtschema's in. De Turkse

nationale vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines besliste omwille van politieke redenen alleen nog op Erbil

en niet meer op Suleimaniya te vliegen.”

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op grond van de beschikbare informatie rechtsgeldig kon

concluderen dat er in de noordelijke provincies thans voor burgers geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig

geweld in het kader van een gewapend conflict. Verzoeker heeft ook geen persoonlijke omstandigheden

aangevoerd die tot gevolg zouden hebben dat hij een verhoogd risico zou lopen op ernstige schade in de

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

3.5.13. Verzoeker voegt aan zijn verzoekschrift een krantenartikel toe van 22 november 2018. Hieruit blijkt

dat er in Centraal-Irak nog geregeld sprake is van geweld vanwege IS, maar dit doet geen afbreuk aan

de pertinente overwegingen uit de aanvullende nota, die overigens gestoeld is op meer recente

landeninformatie, waaruit blijkt dat er voor burgers in de noordelijke provincies geen sprake is van een

reëel risico op ernstige schade als gevolg van het willekeurig geweld. Bijgevolg kan verzoeker niet worden

bijgetreden waar hij van oordeel is dat er in gans Irak nog sprake zou zijn van willekeurig geweld waarbij

een burger louter door zijn aanwezigheid een reëel risico zou lopen op een ernstige bedreiging van het

leven of de persoon. Naar aanleiding van het citaat uit het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken

merkt de Raad op dat dit advies geen betrekking heeft op verzoekers concrete situatie, doch slechts

bedoeld is om een algemene situatieschets te geven voor reislustige Belgen die dit land zouden willen

bezoeken (cf. RvS 25 september 2007, nr. 174.848) en dus geenszins kan worden gehanteerd om het

risico in hoofde van onderdanen van het bewuste land in te schatten.

3.5.14. Vervolgens lijkt verzoeker in zijn middel te opperen dat er in Irak geen sprake is van bescherming

door de overheid in de zin van het door hem geschonden geachte artikel 48/5, §2, a), van de

vreemdelingenwet. De Raad merkt op dat verzoeker zijn bewering niet staaft aan de hand van concrete

informatie en dat hij geen specifieke problemen had aangehaald waarvoor hij een beroep zou moeten

doen op zijn nationale/lokale overheid.

3.5.15. Zowel in de bestreden beslissing als in de aanvullende nota wordt verwezen naar het EASO COI

Report: Iraq – Internal Mobility van 5 februari 2019. Uit dit rapport blijkt dat er over het algemeen voor

etnische Koerden, waartoe verzoeker uitdrukkelijk stelt te behoren, geen speciale toelatingen, noch

sponsors vereist zijn om de Koerdische Autonome Regio in te reizen en er te verblijven (EASO COI

Report: Iraq – Internal Mobility, 5 februari 2019, p. 34-38). Specifiek voor de provincie Dohuk blijken er

voor Yezidi, Christenen en Koerden weinig problemen te rijzen, maar wordt soms vereist dat men aantoont

dat men familie heeft die aldaar woonachtig is. In zijn middel beweert verzoeker dat hij geen

identiteitsgegevens kan voorleggen en wél een garantsteller zou nodig hebben, maar hij brengt geen

objectieve informatie aan die zijn beweringen ondersteunen. Uit niets blijkt dat de commissaris-generaal

de beschikbare informatie onjuist zou hebben beoordeeld.

3.5.16. Waar verzoeker in fine poneert dat het “kwestieus bevel” dient vernietigd te worden, merkt de

Raad op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel omvat.

3.5.17. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 48/4, §2, c) en/of 48/5, §2, a) en

§3, van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische

overwegingen. Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht.

Beide aangevoerde middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

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

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

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

genomen.
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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 tien oktober tweeduizend negentien door:

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

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN


