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nr. 228 185 van 29 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. COPPENS

Noordlaan 78/3

9200 DENDERMONDE

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 25 juli 2019 heeft

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

25 juni 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 11 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. COPPENS en van attaché M.

SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Irakese nationaliteit en bent u een sjiitisch moslim van Arabische

origine. U werd geboren op 17 april 1992 in X in de Iraakse provincie X. Daar woonde u uw hele

leven, samen met uw ouders, broer en zussen, in de wijk X. Uw broer en ouders verblijven nog op dat

adres, uw beide zussen zijn gehuwd en verlieten het ouderlijk huis. Uw vader is werkzaam als

bouwvakker en uw moeder is huisvrouw.
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Begin 2015 rondde u uw studies veiligheidswetenschappen af aan de politieacademie van Bagdad. Na

deze studie ontving u de graad van mulazem, of tweede luitenant. U werd toegewezen aan het derde

regiment van de federale politie, dat gestationeerd was in de basis van Al Saqr in Bagdad. Daar startte u

uw werkzaamheden in maart 2015 in een voornamelijk administratieve functie. In juni 2015 werd uw

regiment overgeplaatst naar Speicher, in de buurt van Baji, waar de strijd tegen ISIS aan de gang was.

U was er verantwoordelijk voor een groep soldaten die de gebieden die heroverd waren op ISIS

moesten beveiligen.

In juli 2015 moest u met uw groep soldaten een post opstellen in een huis in Al Mazraa in Baji, in een

stuk dat net bevrijd was door de Iraakse troepen. Van een daar aanwezige leider van de militie Katai’b

Hezbollah (KH), die ook meewerkte aan de bevrijding van Baji, kreeg u de opdracht om mee te werken

met een invalsoperatie. Er ontstond een discussie tussen u en hem, waarna u uiteindelijk meeging met

hen op operatie in een ander stuk van Baji. U was daarbij aanwezig in een wagen die geviseerd werd

door een bomauto van ISIS. U raakte gewond aan uw hoofd en arm en werd opgelapt op de eerste hulp.

U wou naar huis voor verdere verzorging, maar de militieleden stelden dat er niets mis was met u,

hoewel u een zware hoofdwonde had. U keerde terug naar Speicher en lichtte uw leidinggevende in

over de confrontatie met KH, maar die stelde u niet te kunnen helpen. U vroeg uw verlof aan en keerde

terug naar Samawa. Na twee dagen in Samawa verliet u Irak, op 6 augustus 2015. U kwam aan in

België op 6 september 2015 en vroeg er asiel aan op 9 september 2015.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende originele documenten voor: uw politiekaart, uw

politieattest, uw identiteitskaart en uw nationaliteitsbewijs. Tevens legde u ook een kopie van volgende

documenten voor: de woonstkaart van uw vader, rantsoenkaart, documenten van uw medische ingrepen

in België, de administratieve toewijzing van de afgestudeerden van de politieacademie en de

ministeriële toewijzing van de afgestudeerden van de politieacademie.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Na een grondige analyse door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

dient geconcludeerd te worden dat u niet aannemelijk gemaakt heeft dat u in Irak een gegronde vrees

dient te koesteren voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of dat u er een reëel risico

zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Aan uw asielrelaas kan immers geen geloof worden gehecht.

Eerst en vooral legde u onaannemelijke en tegenstrijdige verklaringen aflegde met betrekking tot

de gebeurtenissen in Baji.

Zo weet u niet wie de commandant van Kata’ib Hezbollah is die u met de dood bedreigde, terwijl u

evenzeer stelt dat hij de voorzitter van de organisatie was in de operatie in Baji (CGVS II p. 8). Hoewel u

verklaart dat hij vond dat u zijn naam niet hoefde te kennen, en dat hij een bijnaam gebruikte, moet er

toch op gewezen worden dat redelijkerwijze kan worden verondersteld dat deze man een vrij bekende

persoon zou moeten zijn, gezien zijn functie als voorzitter in een belangrijke strijd als die in Baji. Dat u

bovendien gedwongen werd met hem samen te werken, maar zijn naam nooit gehoord zou hebben, is

zeer onaannemelijk.

Daarnaast legde u tegenstrijdige verklaringen af over welke milities u allemaal bedreigden. U verklaarde

immers tijdens uw eerste gehoor op het CGVS dat u bedreigd werd door Katai’b Hezbollah (KH), door

Asa’ib Ahl al- Haq (AAH), en door Liwa Ali Akbar (CGVS I p. 19). Wanneer u op het tweede gehoor

echter gevraagd wordt of u ooit door anderen bedreigd werd dan door de verantwoordelijke van KH,

ontkent u (CGVS II p. 16). Wanneer u geconfronteerd wordt met deze tegenstrijdigheid, ontwijkt u

aanvankelijk de vraag en begint u een opsomming te geven van allerlei milities die in Irak actief zijn.
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Wanneer u nogmaals met de tegenstrijdigheid wordt geconfronteerd, zegt u dat u inderdaad nog door

andere milities bedreigd werd, maar dat het minder ernstige bedreigingen waren (CGVS II p.17). Dat

verklaart geenszins waarom u aanvankelijk ontkende ooit door iemand anders dan de voorzitter van KH

bedreigd geweest te zijn, terwijl u op het eerste gehoor spontaan aangaf wel degelijk bedreigd geweest

te zijn door zowel Kata’ib Hezbollah, Asa’ib Ahl al-Haq en Liwa Ali Akbar.

Uw onaannemelijke en tegenstrijdige verklaringen over wie u precies bedreigde in Baji schaden

de geloofwaardigheid van uw relaas reeds in ernstige mate.

Daarnaast legde u bevreemdende en volatiele verklaringen af over uw betrokkenheid bij de acties in Baji

zelf.

Eerst en vooral is het überhaupt bizar dat u, een politieagent met lage rang (tweede luitenant, zie COI

blauwe map) en met een voornamelijk administratieve, organisatorische functie (CGVS I p. 10, CGVS II

p. 4-5) door de voorzitter van KH zou worden meegenomen op operatie in een strijd met dergelijk

belang. KH staat er immers om gekend een vrij elitaire militie te zijn die verkiest om in het geheim te

werken (zie COI blauwe map). U gaf aan dat de militie u (en anderen van de overheid) nodig had om het

vuile werk voor hen op te knappen, zoals huizen in brand steken, zodat zij de schuld voor dergelijke

wanpraktijken in de schoenen van de overheid konden schuiven (CGVS II p. 9). Nochtans zijn de

mensenrechtenschendingen – en de straffeloosheid daarvoor – door de milities in de strijd een bekend

gegeven (zie COI blauwe map), waardoor het idee dat zij u als politieagent nodig zouden hebben om

huizen in brand te steken geen steek houdt.

Daarnaast komt het niet logisch over dat u, die in de strijd een zware hoofdwonde kreeg waar u blijkens

de door u neergelegde documenten nog in België voor geopereerd werd aan uw hoofd, niet voor

medische verzorging van het strijdveld mocht worden gehaald. U haalt daarvoor geen enkele plausibele

reden aan, maar stelt eenvoudigweg dat de leider van KH vond dat uw verwonding wel meeviel en dat u

verder moest strijden. Dat houdt gezien de ernst van uw verwonding (u bloedde uit uw hoofd, kon één

helft van uw hoofd niet voelen en niet zien uit één oog, en kon uw arm niet meer bewegen) weinig steek

(CGVS II p. 7-8). Bovendien werd de ontploffing waarin u gewond raakte wél ernstig genoeg bevonden

om de volledige operatie af te blazen, hoewel niemand anders even ernstig gewond raakte (CGVS II p.

12). U stelt zelfs dat ook uw eigen overste zei dat hij niets voor u kon doen en dat u het gewoon zo

moest laten (CGVS I p. 22-23). Dat ook hij u klaarblijkelijk niet van het strijdveld kon halen, al was het

maar voor even om te herstellen van uw verwondingen, is erg twijfelachtig.

Terloops kan worden opgemerkt dat u volatiele verklaringen aflegde over de volgorde waarin de

gebeurtenissen zich afspeelden. Zo stelde u op het eerste gehoor nog dat u bij uw eerste actie met KH

gewond raakte, en dat u vervolgens opgedragen werd op deel te nemen aan een volgende actie,

waarop u weigerde. Op dat moment zou de voorzitter van KH u met de dood bedreigd hebben (CGVS I

p. 19). Tijdens uw tweede gehoor op het CGVS echter stelde u dat de voorzitter van KH u reeds voordat

u gewond raakte met de dood bedreigde (CGVS II p. 8).

Uw onlogische, bevreemdende en volatiele verklaringen met betrekkingen tot de acties in Baji waarbij u

betrokken was, trekken de geloofwaardigheid van uw relaas nog verder in twijfel.

Bovendien legde u ook over de gebeurtenissen nadat u gewond raakte in de strijd onaannemelijke en

volatiele verklaringen af.

Zo verklaarde u dat uw ouders sedert uw vertrek nog bezocht werden door personen die naar u op zoek

zijn. Soms komen zij maandelijks langs, of eens per twee maanden, soms dan weer zes maanden niet.

U vermoedt dat het militieleden zijn die uw ouders bezoeken (CGVS II p. 3). Wanneer u gevraagd wordt

wat uw ouders tegen deze personen zeggen, stelde u tijdens uw eerste gehoor nog dat zij zeggen dat

ze u zelf al een hele tijd niet meer gezien hebben, en dat u al lang weg bent (CGVS I p. 11). Op het

tweede gehoor echter verklaart u dat uw ouders hen vertellen dat u nog op het werk zit (CGVS II p. 3).

Dergelijke volatiliteit trekt de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog verder in twijfel.

Bovendien weet u ook over deze bezoekjes aan uw ouders onaannemelijk weinig informatie te geven. U

komt niet verder dan te stellen dat ze hun namen niet zeggen maar dat ze naar u komen vragen en dat

ze op onregelmatige basis langs komen. Opvallender dan dat is het feit dat u zelfs niet weet of deze

personen zich tijdens hun bezoeken aan uw ouders ooit gewelddadig of agressief hebben opgesteld.
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Dat is zeer eigenaardig: u vreest immers dat deze personen, die uw ouders herhaaldelijk en blijvend

bezoeken, militieleden zijn, de gewelddadige reputatie van de milities in Irak blijkt u welbekend, en het is

precies van deze militieleden dat u met angst voor uw leven wegvluchtte. Toch blijkt u er zich niet

zodanig veel zorgen in te maken dat u aan uw ouders nog maar de vraag zou gesteld hebben of de

militieleden hen gewelddadig of agressief behandeld hebben bij hun bezoeken (CGVS II p. 3).

Dergelijke nonchalance komt bijzonder twijfelachtig over en trekt de geloofwaardigheid van uw

verklaringen nog verder in twijfel.

Bijkomend moet worden opgemerkt dat het überhaupt geen steek houdt dat de militieleden u zodanig

hardnekkig zouden achtervolgen dat ze u tot in een andere provincie, navraag naar u zouden komen

doen. Volgens uw verhaal werkte u immers slechts één dag met KH samen en heeft u nadat u ernstig

gewond raakte eenvoudigweg geweigerd om verder op te rukken samen met hen, een actie die de

militieleden geen schade berokkend heeft, en die hun voorziene militaire acties niet verhinderd heeft. Er

kan nogmaals gewezen worden op uw relatief lage rang als mulazem, die het des te meer bevreemdend

maakt dat de militieleden u werkelijk nodig hebben of dat zij u met dergelijke hardnekkigheid nog altijd

zouden willen te pakken krijgen. Wanneer u daarmee geconfronteerd wordt, weet u enkel tegen te

zeggen dat je je met de milities aan alles kan verwachten (CGVS II p. 14), hetgeen geen uitleg is voor

de onaannemelijke hardnekkigheid van de milities. Vervolgens werpt u het over een andere boeg: u stelt

dat het misschien geen milities zijn die u bij uw ouders komen zoeken, maar de autoriteiten, wegens uw

onwettige afwezigheid als politieman. Dat u aanvankelijk stelde dat het milities zijn die u komen zoeken,

en dat u slechts na confrontatie met het onlogische karakter daarvan plots oppert dat het ook best de

overheid zou kunnen zijn, is op zich al eigenaardig. Daarbovenop kan u echter ook geen enkele

concrete indicatie geven voor het feit dat de overheid u zou zoeken (CGVS II p. 14-15), waardoor de

idee dat het mogelijk de overheid is die u bij uw ouders komt zoeken, niet meer dan een blote bewering

is.

Wat die vrees betreft om bij een terugkeer naar Irak omwille van uw ongewettigde afwezigheid bij de

politie voor lange tijd in de gevangenis opgesloten te worden of zelfs terechtgesteld te worden, moet

naast het feit dat u geen enkel begin van bewijs heeft neergelegd ter staving van uw bewering dat de

Irakese autoriteiten u daadwerkelijk strafrechtelijk zullen vervolgen omdat u ongewettigd afwezig bent

gebleven, ook het volgende worden opgemerkt.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Internal Security Forces Penal Code die in februari 2008

in voege trad, met betrekking tot ongewettigde afwezigheid voorziet in straffen die, naargelang de

situatie, variëren van het inhouden van salaris tot gevangenisstraffen. De doodstraf is niet bij wet

voorzien bij ongewettigde afwezigheid, enkel bij welbepaalde, andere overtredingen. Bovendien blijkt uit

dezelfde informatie dat ongewettigde afwezigheid in de praktijk doorgaans enkel aanleiding geeft tot

ontslag, het verlies van salaris of gevangenisstraffen met uitstel. Er zijn geen gevallen bekend van

buitensporige bestraffing van politielui omwille van hun ongewettigde afwezigheid. Tevens blijkt uit de

informatie dat veel politielui die ontslag willen nemen, verkiezen om ongewettigd afwezig te blijven

boven de normale procedure voor het nemen van ontslag, omdat dit minder tijdrovend is. Dit is eens te

meer een indicatie van het lage risico op een buitensporige bestraffing omwille van ongewettigde

afwezigheid.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat ongewettigde afwezigheid geen

aanleiding geeft tot een disproportionele bestraffing door de Irakese autoriteiten. U reikt bovendien geen

overtuigende, concrete elementen aan die kunnen aantonen dat uw situatie hiervan afwijkt. U komt

immers niet verder dan te stellen dat er een verschil is tussen een gewoon politieagent en een officier. U

stelt dat u, als officier, belangrijk is voor de overheid en dat het daarom nodig is voor de overheid om

afwezige officieren te blijven zoeken (CGVS II p. 15). Er dient nogmaals op te worden gewezen dat u

weliswaar een officier was, maar een lage (tweede luitenant) en dat u een voornamelijk administratieve

functie had. Het is volstrekt onduidelijk waarom deze functie u broodnodig maakt voor de overheid, en

waarom deze functie niet door een andere officier zou kunnen worden ingevuld bij uw afwezigheid.

Er kan dan ook in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de

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

definitie van de subsidiaire bescherming vastgesteld worden.

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
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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.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie EASO Country of Origin Report Iraq: Security

situation van maart 2019, beschikbaar op

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

f of https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het terreurgeweld in Irak

regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen typeren de veiligheidssituatie 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 Al Muthanna te worden beoordeeld.

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.

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 al- Sakhr. 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.

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.

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

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de Al Muthanna in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de Al Muthanna een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van uw leven of persoon.

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

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Al

Muthanna.
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Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die ertoe leiden 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 (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 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.

De documenten die u neerlegt, veranderen niets aan bovenstaande appreciatie. Uw politiekaart,

administratieve en ministeriële toewijzingen van de afgestudeerden van de politieacademie zijn een

indicatie van uw werk als politieman, gegevens die hier niet ter discussie staan. Uw identiteitskaart,

woonstkaart, rantsoenkaart en nationaliteitsbewijs vormen een aanwijzing van uw herkomst en van uw

identiteit, maar ook die staan momenteel niet ter discussie. De medische documenten over uw ingrepen

in België tonen aan dat u in België ingrepen heeft ondergaan, maar ook dat werpt geen ander licht op

uw asielrelaas.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert de schending aan van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker onderbouwt het verzoekschrift als volgt:

“a) Verzoeker zou niet weten wie de commandant van Kata’ib Hezbollah is

Tegenpartij slaat de bal al van in het begin toch wel volledig mis door te stellen dat het ongeloofwaardig

is dat verzoeker niet zou weten wat de echte naam is van de commandant van Kata’ib Hezbollah die

hem nochtans met de dood bedreigde.

Verzoeker weet werkelijk niet wat hij hoort wanneer hij wordt geconfronteerd met deze argumentatie.

Het is net zeer logisch en een wijdverspreid gebruikt dat de leiders van de milities – dus per definitie niet

behorend tot het officieel overheidsgestel – slechts bekend zijn bij hun bijnamen.

In casu is dit El Hadji. Zo is de commandant in kwestie door iedereen gekend. Het is werkelijk zéér

ongeloofwaardig dat de commandanten van de milities in kwestie hun echte naam en afkomst zouden

verkondigen!

Een voorbeeld dat verzoeker wenst te geven is Abu Israel, zowat de meeste gekende commandant van

de milities werkzaam in het noorden van Iraq. Door iedereen gekend, doch enkel bij zijn bijnaam Abu

Israel (Vader van Israel). Een eenvoudigde youtube – zoektocht leidt inderdaad naar een aantal filmpjes

hierover.

Verzoeker wenst ook nog mee te geven dat het toch net zeer algemeen gebruik is om echte naam en

adres niet bekend te maken wanneer het gaat om confrontaties met ISIS, dit uit vrees voor represailles?

Dit doen zelfs de veiligheids- en politiediensten in Europa en België wanneer zij desgevallend

gemaskerd de confrontatie aangaan met ISIS – terroristen.

De argumentatie van tegenpartij is voor verzoeker dan ook zo bij de haren getrokken dat er voor hem

eenvoudigweg een intentie uit blijkt om hem als verzoeker ongeloofwaardig te bestempelen. Dit

reflecteert volgens verzoeker ook op de geloofwaardigheid van de verdere argumenten van tegenpartij.

b) Verzoeker zou tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd over welke milities hem bedreigden

Op pagina 2 van de bestreden beslissing poogt tegenpartij een ongeloofwaardigheid te creëren in

hoofde van verzoeker door te wijzen op beweerdelijk verwarrende antwoorden op de vraag door welke

milities hij werd bedreigd.

Verzoeker herinnert zich deze situatie nog maar al te goed.



RvV X - Pagina 7

Tijdens het 2e interview vroeg de vertaler letterlijk om een opsomming te geven van de verschillende

milities. Verzoeker deed dit, doch voegde er net voor de volledigheid aan toe dat hij niet met al deze

milities risico liep, doch wel met KH.

Verzoeker bevestigt met klem dat hij op geen énkel moment enige andere militie heeft vermeld als

relevant voor zijn individuele situatie waarvoor hij is moeten vluchten.

c) Het zou ongeloofwaardig zijn dat hij als politieagent van lage rang door de betreffende militie worden

ingeschakeld – zij zijn immers elitair –, bovendien zou de militie geen derden nodig hebben om hun vuile

werk op te knappen

Opnieuw begrijpt verzoeker absoluut niet waar deze redenering vandaan komt.

Dat agenten of anderen worden gedwongen door milities zoals in kwestie om voor hen te werken is net

helaas gebruikelijk.

De milities zelf werken ook helemaal niet in het geheim, wel houden zij hun identiteit geheim.

De redenering van tegenpartij is in dit geval ook helemaal niet gedocumenteerd. Men verwijst weliswaar

naar de beperkte rang van verzoeker, doch nergens wordt enige bron ingeroepen die de redenering in

kwestie (zij zouden te elitair zijn om een agent van lage rang inschakelen en zouden niemand gebruiken

om vuil werk op te knappen daar zij al mensenschendingen op hun conto hebben zonder schroom)

bevestigt.

Opnieuw vraagt verzoeker zich af hoe tegenpartij tot deze redenering komt en kan hij slechts besluiten

dat deze slechts zijn geconstrueerd met het einddoel indachtig, met name “verzoekers relaas is

ongeloofwaardig”.

d) Tegenpartij gelooft niet dat verzoeker zich niet mocht laten verzorgen of het strijdtoneel mocht

verlaten

Opnieuw gaat tegenpartij wel heel creatief om met het verzinnen van redeneringen die dan zouden

wijzen op een ongeloofwaardigheid van verzoeker.

Verzoeker raakte gewond. Dit werd niet betwist.

De commandant in kwestie – met wie hij voordien reeds een woordenwisseling had gehad – vond het

inderdaad allemaal niet ernstig genoeg. Zonder zijn toestemming was transport ook niet mogelijk – de

ambulances worden immers door de milities zelf beheerd.

[STUK 3 – foto ambulance]

Louter vanuit algemene kennis van de geschiedenis kan de raadsman van verzoeker overigens niet

anders dan de wenkbrauwen fronsen bij de stellingen van tegenpartij.

Het is immers eigen aan nagenoeg elk conflict dat een voldoende mate van intensiteit heeft bereikt dat

de radicalere fracties druk zetten op de minder radicalen om verder te strijden ondanks kwetsuren of

weinig kans op succes.

Het mag duidelijk zijn dat zeker het conflict in Irak dergelijke intensiteit heeft bereikt.

Dat leden van een militie een hoofdwonden van een al niet gerespecteerd agent die eigenlijk niet mee

wou werken niet voldoende ernstig vinden om hem te ontheven van hun opdrachten, is net een zeer

normale toestand in een intens conflict.

Om maar het meeste gekende voorbeeld te geven, hoeft geschiedkundig maar verwezen te worden

naar de terreur van fanatiekere fracties in de Duitse strijdkrachten ten opzichte van hun medeburgers en

-soldaten in de eindfase van WO2 dan wel de Sovjet-bevelen inzake terugtrekken.

Opnieuw is de beweerdelijke ongeloofwaardigheid die tegenpartij inroept, op geen enkele wijze

gedocumenteerd.

e) volgorden van de gebeurtenissen

Op pagina 2 van de bestreden beslissing raakt tegenpartij niet wijs uit de volgorde van de

gebeurtenissen.

De volgorde is nochtans duidelijk:

Er werd door verzoeker eerst gediscussieerd toen hij werd opgedragen om de betreffende militie te

helpen.

Verzoeker plooide.

Verzoeker ging mee op de operatie, raakte gewond, werd met de dood bedreigd toen hij weigerde om

nog verder te strijden.

f) De zo gezegde 2 versies van de ouders van verzoekers

Een en ander klopt aan hoe verzoeker dit gezegd heeft, doch tegenpartij heeft het niet begrepen.

Een eerste maal werden de ouders van verzoekers bezocht door iemand, terwijl zij nog niet wisten dat

er een probleem was. Zij dachten effectief dat hij nog op het werk was, en verklaarden dit dan ook.
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Nadien werden de ouders nogmaals bezocht door iemand anders. Ouders waren toen op de hoogte en

waren bang. Zij hebben toen inderdaad gezegd dat zij niet wisten waar verzoeker was.

g) verzoeker zou te weinig interesse hebben in de eventuele aard van de bezoeken aan ouders

Nogmaals is hier niets ongeloofwaardigs aan. De ouders van verzoeker vertelden hem hierover toen de

personen in kwestie weg waren.

h) Tegenpartij minimaliseert de gevolgen voor verzoeker bij terugkeer

Verzoeker is er manifest van overtuigd dat hij risico zal lopen vanaf het moment dat hij wordt gespot op

de luchthaven in zijn land. Hij zal onmiddellijk naar de gevangenis gebracht worden.

Verzoeker voegt een document toe dat wordt verspreid in alle luchthavens en naar alle

overheidsafdelingen dat wijst op verschrikkelijke gevolgen bij terugkeer.”

Beoordeling

2.2.1. Verzoeker verwijst in het verzoekschrift naar een “foto document desertie”. Luidens artikel 8 PR

RvV dienen de stukken waarvan de partijen willen gebruik maken indien zij in een andere taal zijn

opgesteld dan deze van de rechtspleging, vergezeld te zijn van voor eensluidend verklaarde vertaling.

Bij gebreke aan een dergelijke vertaling wordt stuk vier, gevoegd bij het verzoekschrift, door de Raad

niet in overweging genomen.

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

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

artikel 13, lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling

dienen gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, 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:
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“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.2.3.1. Inzake de motivering die vaststelt dat verzoeker de naam niet kent van de commandant die hem

met de dood bedreigde, verwijst verzoeker naar het gebruik dat militieleiders slechts bekend zijn met

hun bijnaam. Te dezen blijkt dat verzoeker ook de bijnaam niet kende van de persoon van Kataib

Hezbollah met wie hij ruzie had (gehoor CGVS van 31 mei 2017, p.8). Daarenboven bleken er ook tien

personen van verzoekers ‘fawj’ meegegaan te zijn (ibid.), zodat aangenomen kan worden dat er binnen

deze groep van personen gesproken wordt over het bevel uitgaande van een militieleider. De

vaststelling dat verzoeker, die ook een politieopleiding heeft genoten, de naam noch de bijnaam kan

melden van een militieleider met wie hij ruzie maakte, ondergraaft zijn geloofwaardigheid.

2.2.3.2. Omtrent de milities stelt verzoeker in het verzoekschrift: “Tijdens het 2e interview vroeg de

vertaler letterlijk om een opsomming te geven van de verschillende milities. Verzoeker deed dit, doch

voegde er net voor de volledigheid aan toe dat hij niet met al deze milities risico liep, doch wel met KH.”

Verzoekers verweer is echter strijdig met de nota’s van het gehoor waarin kan worden gelezen dat de

ambtenaar van verweerder stelde ten aanzien van verzoeker: “Maar ik vraag niet om een opsomming te

geven van alle milities die er zijn. De tegenstrijdigheid die ik zie, is de volgende: ik vraag u vandaag of u

ooit door iemand anders bent bedreigd dan door deze ene persoon van kataib hisbolla, en u zegt van

niet. Vorige keer ze u dat u ook bedreigd was door aah.” (gehoor CGVS van 31 mei 2017, p.17). De

Raad hecht te dezen belang aan de nota’s van de dossierbehandelaar die geen persoonlijk belang heeft

om zaken te noteren die strijdig zouden zijn met de afgelegde verklaringen.

De navolgende motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en blijft derhalve onverminderd

overeind: “Daarnaast legde u tegenstrijdige verklaringen af over welke milities u allemaal bedreigden. U

verklaarde immers tijdens uw eerste gehoor op het CGVS dat u bedreigd werd door Katai’b Hezbollah

(KH), door Asa’ib Ahl al- Haq (AAH), en door Liwa Ali Akbar (CGVS I p. 19). Wanneer u op het tweede

gehoor echter gevraagd wordt of u ooit door anderen bedreigd werd dan door de verantwoordelijke van

KH, ontkent u (CGVS II p. 16). Wanneer u geconfronteerd wordt met deze tegenstrijdigheid, ontwijkt u

aanvankelijk de vraag en begint u een opsomming te geven van allerlei milities die in Irak actief zijn.

Wanneer u nogmaals met de tegenstrijdigheid wordt geconfronteerd, zegt u dat u inderdaad nog door

andere milities bedreigd werd, maar dat het minder ernstige bedreigingen waren (CGVS II p.17). Dat

verklaart geenszins waarom u aanvankelijk ontkende ooit door iemand anders dan de voorzitter van KH

bedreigd geweest te zijn, terwijl u op het eerste gehoor spontaan aangaf wel degelijk bedreigd geweest

te zijn door zowel Kata’ib Hezbollah, Asa’ib Ahl al-Haq en Liwa Ali Akbar.”

2.2.3.3. Inzake de rekrutering van verzoeker door de militie Kata’ib Hezbollah stelt de bestreden

beslissing: “Eerst en vooral is het überhaupt bizar dat u, een politieagent met lage rang (tweede

luitenant, zie COI blauwe map) en met een voornamelijk administratieve, organisatorische functie

(CGVS I p. 10, CGVS II p. 4-5) door de voorzitter van KH zou worden meegenomen op operatie in een

strijd met dergelijk belang. KH staat er immers om gekend een vrij elitaire militie te zijn die verkiest om in

het geheim te werken (zie COI blauwe map). U gaf aan dat de militie u (en anderen van de overheid)

nodig had om het vuile werk voor hen op te knappen, zoals huizen in brand steken, zodat zij de schuld

voor dergelijke wanpraktijken in de schoenen van de overheid konden schuiven (CGVS II p. 9).

Nochtans zijn de mensenrechtenschendingen – en de straffeloosheid daarvoor – door de milities in de

strijd een bekend gegeven (zie COI blauwe map), waardoor het idee dat zij u als politieagent

nodig zouden hebben om huizen in brand te steken geen steek houdt.”

Uit de informatie in het administratief dossier (map landeninformatie, stuk 4) blijkt duidelijk dat KH één

van de meest gevaarlijke milities is die haar activiteiten zoveel mogelijk geheim houdt, getraind en

bewapend wordt door Iran en gelinkt wordt aan “high-profile” criminele en terroristische activiteiten.

Verzoeker kan bezwaarlijk voorhouden dat de redenering van verweerder niet afdoende is

gedocumenteerd. Gelet op de activiteiten en werkwijze van KH is het niet aannemelijk dat verzoeker, op

basis van zijn voorgehouden profiel, door deze militie wordt ingeschakeld.
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2.2.3.4. Verzoeker voert aan dat hij kwetsuren opliep en de beslissing stelt hierover:

“Daarnaast komt het niet logisch over dat u, die in de strijd een zware hoofdwonde kreeg waar u blijkens

de door u neergelegde documenten nog in België voor geopereerd werd aan uw hoofd, niet voor

medische verzorging van het strijdveld mocht worden gehaald. U haalt daarvoor geen enkele plausibele

reden aan, maar stelt eenvoudigweg dat de leider van KH vond dat uw verwonding wel meeviel en dat u

verder moest strijden. Dat houdt gezien de ernst van uw verwonding (u bloedde uit uw hoofd, kon één

helft van uw hoofd niet voelen en niet zien uit één oog, en kon uw arm niet meer bewegen) weinig steek

(CGVS II p. 7-8). Bovendien werd de ontploffing waarin u gewond raakte wél ernstig genoeg bevonden

om de volledige operatie af te blazen, hoewel niemand anders even ernstig gewond raakte (CGVS II p.

12). U stelt zelfs dat ook uw eigen overste zei dat hij niets voor u kon doen en dat u het gewoon zo

moest laten (CGVS I p. 22-23). Dat ook hij u klaarblijkelijk niet van het strijdveld kon halen, al was het

maar voor even om te herstellen van uw verwondingen, is erg twijfelachtig.”

De verwijzing naar een foto van een ambulance van een militie en de ontkenning van het besluit in de

voormelde motivering is niet afdoende om de incoherentie in de uitvoering van de voorgehouden acties

door de leider van KH nuttig te weerleggen. De bestreden motivering duidt terecht op het verschil in

kwetsuren en de onlogische gevolgtrekkingen die verzoeker dienaangaande aanvoert.

2.2.3.5. Inzake de volgorde van de door verzoeker voorgehouden gebeurtenissen kan de loutere

bevestiging van één van zijn verklaringen niet aangenomen worden als nuttig verweer voor de

motivering die op basis van de elementen in het dossier terecht motiveert als volgt: “Terloops kan

worden opgemerkt dat u volatiele verklaringen aflegde over de volgorde waarin de gebeurtenissen zich

afspeelden. Zo stelde u op het eerste gehoor nog dat u bij uw eerste actie met KH gewond raakte, en

dat u vervolgens opgedragen werd op deel te nemen aan een volgende actie, waarop u weigerde. Op

dat moment zou de voorzitter van KH u met de dood bedreigd hebben (CGVS I p. 19). Tijdens uw

tweede gehoor op het CGVS echter stelde u dat de voorzitter van KH u reeds voordat u gewond raakte

met de dood bedreigde (CGVS II p. 8).”

2.2.3.6. Verzoeker houdt voor dat hij gezocht wordt door militieleden en dat ze komen informeren bij zijn

ouders. Hieromtrent stelt de bestreden beslissing:

“Bovendien legde u ook over de gebeurtenissen nadat u gewond raakte in de strijd onaannemelijke en

volatiele verklaringen af.

Zo verklaarde u dat uw ouders sedert uw vertrek nog bezocht werden door personen die naar u op zoek

zijn. Soms komen zij maandelijks langs, of eens per twee maanden, soms dan weer zes maanden niet.

U vermoedt dat het militieleden zijn die uw ouders bezoeken (CGVS II p. 3). Wanneer u gevraagd wordt

wat uw ouders tegen deze personen zeggen, stelde u tijdens uw eerste gehoor nog dat zij zeggen dat

ze u zelf al een hele tijd niet meer gezien hebben, en dat u al lang weg bent (CGVS I p. 11). Op het

tweede gehoor echter verklaart u dat uw ouders hen vertellen dat u nog op het werk zit (CGVS II p. 3).

Dergelijke volatiliteit trekt de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog verder in twijfel.

Bovendien weet u ook over deze bezoekjes aan uw ouders onaannemelijk weinig informatie te geven. U

komt niet verder dan te stellen dat ze hun namen niet zeggen maar dat ze naar u komen vragen en dat

ze op onregelmatige basis langs komen. Opvallender dan dat is het feit dat u zelfs niet weet of deze

personen zich tijdens hun bezoeken aan uw ouders ooit gewelddadig of agressief hebben opgesteld.

Dat is zeer eigenaardig: u vreest immers dat deze personen, die uw ouders herhaaldelijk en blijvend

bezoeken, militieleden zijn, de gewelddadige reputatie van de milities in Irak blijkt u welbekend, en het is

precies van deze militieleden dat u met angst voor uw leven wegvluchtte. Toch blijkt u er zich niet

zodanig veel zorgen in te maken dat u aan uw ouders nog maar de vraag zou gesteld hebben of de

militieleden hen gewelddadig of agressief behandeld hebben bij hun bezoeken (CGVS II p. 3).

Dergelijke nonchalance komt bijzonder twijfelachtig over en trekt de geloofwaardigheid van uw

verklaringen nog verder in twijfel.

Bijkomend moet worden opgemerkt dat het überhaupt geen steek houdt dat de militieleden u zodanig

hardnekkig zouden achtervolgen dat ze u tot in een andere provincie, navraag naar u zouden komen

doen. Volgens uw verhaal werkte u immers slechts één dag met KH samen en heeft u nadat u ernstig

gewond raakte eenvoudigweg geweigerd om verder op te rukken samen met hen, een actie die de

militieleden geen schade berokkend heeft, en die hun voorziene militaire acties niet verhinderd heeft. Er

kan nogmaals gewezen worden op uw relatief lage rang als mulazem, die het des te meer bevreemdend

maakt dat de militieleden u werkelijk nodig hebben of dat zij u met dergelijke hardnekkigheid nog altijd

zouden willen te pakken krijgen. Wanneer u daarmee geconfronteerd wordt, weet u enkel tegen te

zeggen dat je je met de milities aan alles kan verwachten (CGVS II p. 14), hetgeen geen uitleg is voor

de onaannemelijke hardnekkigheid van de milities.
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Vervolgens werpt u het over een andere boeg: u stelt dat het misschien geen milities zijn die u bij uw

ouders komen zoeken, maar de autoriteiten, wegens uw onwettige afwezigheid als politieman. Dat u

aanvankelijk stelde dat het milities zijn die u komen zoeken, en dat u slechts na confrontatie met het

onlogische karakter daarvan plots oppert dat het ook best de overheid zou kunnen zijn, is op zich al

eigenaardig. Daarbovenop kan u echter ook geen enkele concrete indicatie geven voor het feit dat de

overheid u zou zoeken (CGVS II p. 14-15), waardoor de idee dat het mogelijk de overheid is die u bij uw

ouders komt zoeken, niet meer dan een blote bewering is.”

Het louter herhalen van wat verzoekers ouders zouden hebben gezegd en aanvoeren dat hij wel

degelijk interesse had, is niet nuttig ter weerlegging van de voormelde motivering omtrent de houding

van de milities. De voormelde motivering vindt steun in het administratief dossier en wordt, aangezien ze

niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

2.2.3.7. De Raad merkt ten overvloede op dat rekening dient te worden gehouden met het geheel van

de motivering en niet met diverse onderdelen van de motivering op zich. Eén onderdeel op zich kan

misschien een beslissing niet dragen, maar kan in samenlezing met andere onderdelen voldoende

draagkrachtig zijn. Het is immers het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die

de commissaris-generaal hebben doen besluiten verzoeker het vluchtelingenstatuut en subsidiaire

beschermingsstatuut te weigeren.

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

gegronde vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.4. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

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

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Irak zou hebben gekend.

Verzoeker voert geen concrete betwisting inzake de motivering omtrent de situatie in de zuidelijke

provincies van Irak waaruit blijkt dat er voor burgers in de zuidelijke provincies thans geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat. Ten slotte kan

worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn hoofde het

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

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 verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig oktober 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


