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nr. 228 257 van 30 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN

Henri Jasparlaan 109

1060 BRUSSEL

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 20 juni 2019 heeft

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

17 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 juni 2019 met refertenummer X.

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. GYSELEN loco advocaat F.

GELEYN 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 bezit u de Iraakse nationaliteit en bent u afkomstig uit Bagdad. Op 17 juli 2010

diende uw vader X A.J. (O.V. X) een verzoek om internationale bescherming in bij de

Belgische asielinstanties.
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Hij verklaarde een Iraakse sjiiet te zijn afkomstig uit Bagdad die omwille van zijn werkzaamheden bij het

Ministerie van Financiën tijdens het regime van Saddam Hoessein in 2009 en 2010 geviseerd werd. Op

28 december 2011 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in

zijn hoofde een beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aangezien er geen

geloof kon worden gehecht aan zijn asielrelaas maar de veiligheidssituatie in Bagdad op dat moment

van die aard was dat hij in aanmerking kwam voor de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

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

Zelf diende u op 12 augustus 2014 een eerste verzoek om internationale bescherming in bij de

Belgische asielinstanties. U verklaarde een soenitische Irakees van Arabische origine te zijn die van zijn

geboorte tot zijn vertrek in 2014 woonachtig was in Bagdad. Op 27 juli 2014 zou u Irak illegaal hebben

verlaten en via onbekende landen naar België zijn gereisd. In het laatste jaar voor uw vertrek zou u als

kapper hebben gewerkt. Uw ouders verbleven volgens uw toenmalige verklaringen op dat moment nog

steeds in Irak. U verklaarde één broer te hebben, H., die in al Taji, Irak woonde. Voorts had u volgens

uw verklaringen drie zussen: I., H. en G. die allen in Bagdad woonden.

Op 12 november 2014 verklaarden de Spaanse autoriteiten zich verantwoordelijk voor uw verzoek

om internationale bescherming. Op 26 november 2014 nam de DVZ een beslissing tot weigering van

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.

Op 26 mei 2015 verzocht u een tweede maal om internationale bescherming bij de Belgische

asielinstanties. Aangezien u geen gevolg gaf aan uw oproeping werd u door de DVZ op 8 september

2015 geacht afstand te hebben gedaan van uw verzoek.

Op 26 oktober 2015 diende u een verzoek om internationale bescherming in bij de Duitse

asielinstanties.

Op 8 januari 2016 diende uw zus X M. A. J. (O.V. 8.191.864) een verzoek om

internationale bescherming in. Het CGVS nam in haar hoofde op 16 december 2016 een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus aangezien

het geen geloof hechtte aan het asielrelaas van uw zus en het verder oordeelde dat de situatie in

Bagdad niet van die aard was dat ze in aanmerking kwam voor de subsidiaire beschermingsstatus in de

zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Deze beslissing werd in beroep hervormd door de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) die oordeelde dat uw zus in aanmerking kwam voor de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet.

Op 21 september 2018 diende u een derde verzoek om internationale bescherming in bij de

Belgische asielinstanties. U verklaart een sjiitische Irakees van Arabisch origine te zijn. U heeft vijf

zussen: M., G., I., A. en S., en één broer, H.. H. woont al 20 jaar in Nederland. Uw zus G. woont in Iran.

Uw ouders en uw vier andere zussen wonen allen in België. Zelf woonde u tot 2007 in Bagdad. In 2007

trok u samen met uw gezinsleden naar Syrië omwille van het toenmalige sektarisch geweld in Bagdad.

Uw gehuwde zussen, M. en G., kwamen enkel op bezoek in Syrië. Uw vader keerde in 2009 terug naar

Irak om zijn documenten in orde te brengen en zijn reis naar Europa te regelen. De overige gezinsleden

vertrokken uit Syrië maar u bleef achter. In Syrië behoorde u tot een ontmoetingsgroep van dichters die

bestond uit soenitische ex- Baathisten. U droeg geregeld uw gedichten voor tijdens bijeenkomsten.

Omdat er foto’s verspreid werden van deze bijeenkomsten kwamen familieleden die behoorden tot

sjiitische milities op de hoogte van uw activiteiten. Eind 2012 keerde u terug naar Bagdad en ging u bij

een vriend in de wijk Dora wonen. In 2014 kreeg u telefonische dreigementen van familieleden die tot

sjiitische milities behoorden, in casu van A. en A., de zonen van uw nicht en van de achterneef van uw

vader, H.. Zij beschuldigden u ervan dat u uw geloof verkocht had en dat u aan de zijde stond van de

Baathisten. Na een maand veranderde u van telefoonnummer waarna de dreigementen stopten. Op 23

juni 2014 verliet u op legale wijze, met uw paspoort en een Spaans visum Irak. U reisde van Bagdad

naar Frankfurt en vervolgens verder met de auto naar België.

Ter staving van uw derde verzoek om internationale bescherming legt u volgende originele documenten

voor: foto’s van de bijeenkomsten van dichters, drie studentenkaarten, een diploma middelbaar

onderwijs en een kaart van de mutualiteit en een registeruittreksel. Tevens legt u kopieën voor van uw

identiteitskaart, twee paspoorten, een huurcontract, twee woonstattesten en een Syrische

verblijfsvergunning. Na uw persoonlijk onderhoud legt u nog prints neer van foto’s van verschillende

prominente figuren die aanwezig waren op de bijeenkomsten en van gedichten van uw hand.
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B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Er dient te worden vastgesteld dat de vluchtelingenstatus u niet kan worden toegekend en dat u

evenmin in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Allereerst dient er te worden gewezen op volgende vaststellingen. Zo blijkt dat u bij uw eerste verzoek

om internationale bescherming nog verklaarde dat u een soenniet was die zijn gehele leven in Bagdad

zou gewoond hebben en vervolgens op illegale wijze Irak verliet en via onbekende landen naar België

kwam. Een paspoort zou u nooit gehad hebben. Een visum zou u nooit gekregen hebben laat staan dat

u wist van welk land (Verklaring DVZ 14.08.2014). Dit terwijl u in werkelijkheid een sjiitische Irakees bent

die van 2007 tot 2012 in Syrië verbleef en uiteindelijk met zijn eigen paspoort en een Spaans visum van

Bagdad naar Frankfurt vloog en vervolgens met de auto naar België reisde (CGVS, p. 2-9). U verklaarde

toen eveneens dat u geen familieleden had in België, dat uw ouders nog in Bagdad woonden, dat u één

broer had die in al Taji (Irak) woonde, en drie zussen die allen in Bagdad woonden (Verklaring DVZ

14.08.2014). In werkelijkheid verbleef uw vader toen al enige tijd in België waar hij de subsidiaire

beschermingsstatus had verkregen en een gezinsherenigingsprocedure had opgestart, verbleef uw

broer H. al een 15tal jaar in Nederland en heeft u vijf zussen (CGVS, p. 2-9). Dergelijke

flagrant leugenachtige verklaringen betreffende elementaire basisgegevens getuigen allerminst van een

daadwerkelijke nood aan internationale bescherming, ondermijnen in ernstige mate uw algehele

geloofwaardigheid en houden reeds een negatieve indicatie in betreffende de geloofwaardigheid van uw

huidige asielmotieven.

Dient vervolgens te worden vastgesteld dat uit de elementen die u in onderhavig verzoek aanbrengt

allerminst kan worden afgeleid dat u actueel in Irak daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de vluchtelingenconventie dient te koesteren of er een reëel risico loopt op ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Uit uw verklaringen blijkt dat u claimt dat u in 2014 een maand lang telefonisch werd bedreigd door

enkele familieleden omdat u tijdens uw verblijf van 2007 tot 2012 in Syrië gedichten voordroeg op

bijeenkomsten van soenitische (ex-)Baathisten. Uw familieleden, die volgens uw verklaringen tot

sjiitische milities behoren, zouden op de hoogte zijn gekomen van uw activiteiten omdat foto’s van een

bijeenkomst uit 2007 gepubliceerd werden (CGVS, p. 10-13, 15-17).

Allereerst dient er te worden vastgesteld dat u voor 2014 vreemd genoeg nooit problemen zou hebben

gekend. Dit terwijl uw familieleden sinds lang op de hoogte zouden geweest zijn van uw activiteiten in

Syrië, u uw activiteiten eind 2012 stopzette en u reeds sinds eind 2012 opnieuw in Bagdad, Irak,

verbleef. Na de voorgehouden telefonische dreigementen kon u daarenboven klaarblijkelijk nog

maandenlang probleemloos in Bagdad verblijven. Ook na uw vertrek uit Irak in 2014 is er blijkbaar niets

meer gebeurd wat erop wijst dat u, door wie dan ook of om welke reden dan ook, daadwerkelijk

persoonlijk geviseerd zou worden (CGVS, p. 9, 16, 17, 20, 28).

Over uw bedreigers kunt u dan weer bijzonder weinig vertellen. A. en A. zouden volgens u lid zijn

van Asaib Ahl al-Haq. U denkt dat H. lid is van het Mehdi leger. Wat ze precies doen bij deze milities of

welke functie ze uitoefenen kunt u echter niet zeggen. U weet evenmin wat ze de laatste jaren zouden

gedaan hebben. U heeft er zelfs niet naar geïnformeerd (CGVS, p. 11, 12, 13, 27). Dit terwijl deze

sjiitische milities een voorname rol speelden in de recente strijd tegen de Islamitische Staat (IS), het uw

bedreigers zouden betreffen waarmee u nota bene een familiale band heeft en uw moeder tot op heden

contact heeft met familieleden in Irak.

U kunt evenmin enige duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop of wanneer uw bedreigers op de

hoogte zouden zijn gekomen van uw activiteiten in Syrië. U denkt dat foto’s van een bijeenkomst werden

gepubliceerd en dat ze hierdoor op de hoogte kwamen van uw activiteiten.
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Hoe, door wie, waar of wanneer deze foto’s dan wel gepubliceerd werden weet u echter niet. Gezien

bovenstaande houdt het geen enkele steek dat u claimt wel te weten welke foto’s, nota bene uit 2007 en

toevallig de enige waarop u staat afgebeeld met de portretten van respectievelijk Saddam Hoessein; zijn

naaste adviseur al-Douri en Assad, werden gepubliceerd. U stelt verder dat familieleden tijdens de

periode 2007-2012 wel eens op bezoek kwamen naar Syrië en dat ze mogelijk daardoor op de hoogte

kwamen van uw activiteiten (CGVS, p. 17, 18, 28). Dit strookt dan weer niet met de vaststelling u pas

jaren later in 2014 telefonische dreigementen ontving.

Over de wijze waarop uw bedreigers aan uw contactgegevens kwamen legt u enkel hoogst vage

verklaringen af. U komt niet verder dan een verwijzing naar blijkbaar typisch vrouwelijk gedrag en de

stelling dat uw tante eens getelefoneerd had om naar u te vragen en dat uw nummer zo bij uw stam

terecht zou zijn gekomen (CGVS, p. 12). Indien dit allemaal zo toevallig gebeurde is het verwonderlijk

dat ze klaarblijkelijk niet op de hoogte waren van uw woonplaats en dat ze evenmin in staat waren om

uw nieuw telefoonnummer te achterhalen. Dient te worden opgemerkt dat uw reactie op de telefonische

dreigementen, die gezien uw verklaringen overigens hoogstens uit indirecte intimidaties lijken te

bestaan, ook bevreemdend genoemd kan worden aangezien u, die daarenboven geen enkele

daadwerkelijke affiliatie heeft met de Baathpartij, geen enkele poging ondernam om de hele kwestie uit

te leggen of de situatie op zijn minst trachtte te ontmijnen (CGVS, p. 10, 15 20, 22, 24, 27).

Tot slot dient er nog te worden gewezen op het feit dat uw vader en uw zus met geen woord repten

over uw problemen en ze evenmin melding maakten van een verblijf in Syrië (CGVS vader

2.03.2011)(CGVS zus 7.12.2016). Een vaststelling die gezien uw claim dat uw familieleden door uw

activiteiten in Syrië ook een problematische relatie zouden hebben met de stam (CGVS, p. 27), de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnt.

Gezien het geheel aan bovenstaande vaststellingen dient er te worden geconcludeerd dat u er niet in

slaagt aannemelijk te maken dat u actueel in Irak daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de vluchtelingenconventie dient te koesteren of dat u er een reëel risico zou lopen op

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Bijgevolg kan de

vluchtelingenstatus u niet worden toegekend en komt u evenmin in aanmerking voor de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2 a) of b) van de vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Ze zijn hoofdzakelijk een

aanwijzing voor uw identiteit, herkomst, studies en verblijfplaatsen maar doen geen uitspraak over de

door u ingeroepen asielmotieven. De foto’s van de bijeenkomsten en de informatie over de verschillende

aanwezigen tonen hoogstens aan dat u jaren geleden in Syrië gedichten voordroeg op een bijeenkomst

van (ex-) Baathisten. Ze doen echter geen afbreuk aan de hierboven gedane vaststellingen en volstaan

niet om te concluderen dat u in Irak actueel daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de vluchtelingenconventie dient te koesteren of er een reëel risico zou lopen op ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Dit geldt eveneens voor het gedicht dat u

doorstuurde. Het betreft hier immers enkele gedichten die klaarblijkelijk op uw persoonlijke smartphone

staan. Of deze gedichten gepubliceerd werden, bekend raakten bij derden of enige reactie ontlokten kan

niet worden afgeleid.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat

een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet.

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 geweld 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 Bagdad te

worden beoordeeld. Dit gebied omvat de hoofdstad Bagdad en het omliggende gebied, inclusief Tarmia,

Taji, Abu Ghraib, Sabaa al-Bour, Mahmudiya, Yusufiya en Latifiya.
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Op 9 december 2017 verkondigde de toenmalige eerste minister al-Abadi dat het laatste stukje ISIL-

territorium op Iraaks grondgebied was veroverd, en dat hiermee een einde was gekomen aan de

grondoorlog tegen de terreurorganisatie. De herovering van gebieden bezet door ISIL had een duidelijk

voelbare impact op de veiligheidssituatie in Irak in het algemeen en de provincie Bagdad in het

bijzonder. Het aantal dodelijke burgerslachtoffers is vanaf 2017 sterk beginnen dalen. In november 2018

rapporteerde UNAMI dat het aantal slachtoffers in 2018 het laagste was in zes jaar tijd. Ook het aantal

geweldincidenten is sinds de overwinning op ISIL over de hele lijn teruggelopen. Deze trend hield heel

2018 aan. Verschillende bronnen bevestigen een algemene daling van het aantal veiligheidsincidenten

in 2018 in vergelijking met 2017.

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat ISIL zijn activiteiten in Bagdad in 2018 teruggeschroefd

heeft. ISIL bedient zich nog nauwelijks van gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen

en aanvallen door guerrillastrijders met infanteriewapens, maar kiest momenteel bijna uitsluitend voor

een strategie van terreur door bomaanslagen. Aanvallen waarbij militaire tactieken worden gehanteerd

zijn uitzonderlijk. Er vinden nog nauwelijks door ISIL gepleegde zware aanslagen plaats. ISIL is echter

nog steeds in staat om kleinschalige aanvallen uit te voeren. Naast aanvallen gericht op specifieke

doelwitten, waaronder de Iraqi Security Forces (ISF), het leger, de politie, en Popular Mobilization Units

(PMU), vinden ook kleinschaligere aanslagen plaats. Ondanks de omvangrijke veiligheidsmaatregelen

van politie, leger en milities maken deze aanslagen nog altijd slachtoffers onder de burgerbevolking.

Het gros van het geweld dat er in Bagdad plaatsvindt is echter niet langer toe te schrijven aan ISIL.

Anno 2018 is de belangrijkste trend in het geweld in Bagdad dat het bijna allemaal persoonlijk,

doelgericht politiek of crimineel geweld betreft. Geweld tegen burgers wordt gebruikt om geld te

verdienen, om personen die men als een buitenstaander, politieke tegenstander of behorend tot een

andere etnie beschouwt weg te jagen. Dit geweld neemt de vorm aan van (politieke) intimidatie,

afpersing, schietpartijen, berovingen, gewapende schermutselingen en doelgerichte moorden. .

De hoofdstad en de hele provincie Bagdad bevinden zich onder controle van de Iraakse regering. De

beveiliging van Bagdad geniet nog altijd een hoge prioriteit en een substantieel deel van het leger en de

Federale Politie staat in voor de veiligheid van de hoofdstad. Het offensief dat ISIS sinds juni 2014 in

Irak voert, heeft in Bagdad wel tot de mobilisatie van sjiitische milities geleid. Deze prominent aanwezige

sjiitische milities - die officieel deel uitmaken van de Iraq Security Forces en onder de paraplu van de

Popular Mobilization Units (PMU) werken - staan mee in voor de veiligheidscontroles en de

ordehandhaving in Bagdad. Deze sjiitische milities blijken op hun beurt evenwel, samen met criminele

bendes en militieleden die op eigen initiatief handelen, voor een groot deel verantwoordelijk te zijn voor

de meer individuele en doelgerichte vormen van geweld die er in Bagdad plaatsvinden, met name

mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Soennieten in Bagdad lopen een groter risico om slachtoffer

te worden van sjiitische milities dan sjiieten. Deze milities hebben door de militaire overwinning tegen

ISIS verder aan invloed gewonnen, en wensen nu ook politiek kapitaal te slaan uit hun machtspositie. Zij

zijn eveneens betrokken bij gewapende confrontaties tussen henzelf en de ISF. Dergelijke clashes

vonden meerdere malen plaats in het centraal en oostelijk deel van Bagdad en wijzen op een mogelijke

machtsstrijd tussen de Iraakse federale strijdkrachten (leger, federale politie, lokale politie) en PMU-

troepen. De verschillende milities in Badgad zijn ook verwikkeld in een gewelddadige concurrentiestrijd

waarbij ze elkaar bekampen.

Uit de beschikbare informatie blijkt derhalve dat een groot deel van het geweld dat er in de provincie

Bagdad plaatsvindt, doelgericht van aard is.

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op dat het EHRM in het arrest J.K. and Others v. Sweden van 23

augustus 2016 zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3 EVRM omwille van de

veiligheidssituatie in Irak nogmaals heeft bevestigd. Het EHRM stelde dat, niettegenstaande de

veiligheidssituatie in Irak verslechterd is sinds juni 2014, er geen internationale rapporten zijn die het Hof

doen concluderen dat de veiligheidssituatie in Irak zo ernstig is dat de terugkeer van een persoon een

schending van artikel 3 EVRM inhoudt. (EHRM, J.K. and Others v. Sweden, Application no. 59166/12,

van 23 augustus 2016, §110-111). Daar de veiligheidssituatie sindsdien opmerkelijk verbeterd is, is

deze beoordeling van het EHRM anno 2019 nog steeds geldig.

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad nog steeds complex,

problematisch en ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke

omstandigheden van de asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale

beschermingsstatus.
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Als een uit Bagdad afkomstig Irakese verzoeker omwille van zijn of haar specifieke profiel bescherming

nodig heeft, wordt die dan ook verleend. Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse

van de beschikbare informatie dient evenwel besloten te worden dat er in Bagdad actueel geen sprake

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

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel

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

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

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

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

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Bagdad een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van

uw leven of persoon.

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

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

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

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

willekeurig geweld.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing verschillende artikelen en bepalingen schendt,

met name schending van: “art. 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 ; art. 3 van het

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) ; art. 48 van de wet van 15 december

1980 ; art. 48/2 van de wet van 15 december 1980 ; art. 48/3 van de wet van 15 december 1980 ; art.

48/5 van de wet van 15 december 1980 ; art. 48/6 van de wet van 15 december 1980 ; art. 48/7 van de

wet van 15 december 1980 ; art. 62 van de wet van 15 december 1980 ; artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (gebrek in de

motivering) ; artikel 26 van het Koninklijk Besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging

voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ; het algemeen beginsel van

voorzichtigheid ; het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid

(afwezigheid van een behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op

alle pertinente elementen)”.

Wat betreft de verklaringen aangaande de religieuze overtuiging onderbouwt verzoeker het verweer als

volgt:

“Het is inderdaad zo dat verzoekende partij ten tijde van haar eerste asielaanvraag in 2014 heeft

verklaard een soenniet te zijn. Haar religieuze overtuiging is immers de soennitische, hetgeen zij ook

duidelijk aangeeft tijdens het persoonlijk onderhoud wanneer haar deze vraag wordt gesteld (CGVS p.

23). Verzoekende partij laat immers duidelijk blijken dat zij het sektarische geweld waaraan de sjiieten

en met name de sjiitische milities zich in Irak schuldig maken ten zeerste afkeurt (CGVS p. 23) en zich

onder andere om deze reden soenniet noemt, hoewel zij uit een sjiitische familie komt. Verzoekende

partij beschouwt zich evenwel niet als zijnde bekeerd tot het soennisme (CGVS p. 24), hetgeen de

familieleden die haar bedreigen en deel uitmaken van de sjiitische milities wél doen.

Het feit dat verzoekende partij uit een sjiitische familie komt, verklaart waarom zij zich in het begin van

het persoonlijke onderhoud sjiiet noemt. De scheidingslijn tussen sjiisme/soennisme in zin van

geloofsovertuiging enerzijds en in de zin van etnische oorsprong anderzijds is immers niet altijd even

duidelijk. Uit de verklaringen in het gehoorverslag komt duidelijk naar voren dat verzoekende partij geen

radicale gelovige is (CGVS p. 21 "ik ben sowieso tegen alle radicalen tegen alle ideologieën"), maar

daarentegen iemand is die het sektarische en religieuze geweld duidelijk afkeurt (CGVS p. 23). Dat net

zo iemand deze begrippen eerst gebruikt om haar persoonlijke overtuiging aan te duiden en ze

vervolgens gebruikt in de context van haar etnisch-familiale oorsprong is dus geenszins onlogisch. “

Omtrent de verklaringen aangaande het verblijf van verzoeker in Syrië, stelt verzoeker:
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“Aangaande de verklaringen van verzoekende partij omtrent haar hoofdverblijfplaatsen van de voorbije

jaren tijdens haar eerste asielaanvraag dient te worden opgemerkt dat verzoekende partij in de

veronderstelling verkeerde dat zij bij vraag 10.7 van de vragenlijst van de DVZ louter haar

verblijfplaatsen in Irak gedurende de voorbije jaren diende te vermelden en niet noodzakelijk haar

verblijf in Syrië, dat meer dan twee jaar voorafgaand aan de eerste asielaanvraag reeds ten einde

kwam. Dit verklaart waarom dit verblijf in Syrië niet vermeld wordt in de vragenlijst van de DVZ bij de

eerste asielaanvraag van verzoekende partij. Het gaat aldus geenszins om een 'flagrante leugen' zoals

verwerende partij beweert in de bestreden beslissing.”

Inzake het feit dat verzoeker voor 2014 geen problemen kende, laat hij gelden wat volgt:

“In dit verband dient te worden opgemerkt dat verzoekende partij na haar terugkeer uit Syrië

ondergedoken leefde in Bagdad en geen contact had met haar familieleden. Deze familieleden wisten

dus niet dat zij zich terug in Irak bevond. In 2014 is één van deze familieleden er via de tante van

verzoekende partij achter gekomen dat deze laatste zich terug in Irak bevond, hetgeen verklaart

waarom vanaf 2014 de problemen van verzoekende partij met haar familieleden die deel uitmaken van

de sjiitische milities hun aanvang nemen.”

Inzake de kennis van verzoeker aangaande de personen die hem bedreigden, stelt verzoeker:

“In dit verband dient te worden opgemerkt dat verzoekende partij van 2007 tot 2012 in Syrië heeft

verbleven en Irak aldus heeft verlaten voor een periode van vijf jaren toen zij ongeveer 20 jaar oud was.

In die zin hoeft het geenszins verbazing te wekken dat verzoekende partij niet in détail op de hoogte is

van de specifieke functies die haar familieleden binnen de sjiitische milities uitoefenen daar hij zich

gedurende lange tijd niet in Irak bevond.”

Wat betreft de affiliatie van verzoeker met de Baathpartij stelt hij:

“[…] Het is inderdaad zo dat verzoekende partij geen enkele daadwerkelijke affiliatie heeft met de

Baathpartij, hetgeen zij ook duidelijk aangeeft gedurende het persoonlijk onderhoud (CGVS p. 15 en

20). Dit verklaart tevens haar beperkte kennis over de partij en de kopstukken van het voormalige

regime, dat nota bene ten val kwam toen verzoekende partij nog maar 16 jaar oud was.

Het is echter niet de daadwerkelijke affiliatie van verzoekende partij die hier van belang is, maar wel het

feit dat zij door haar familieleden die deel uitmaken van de sjiitische milities aanzien wordt als een

sympathisant van de baathisten en het voormalige regime en bovendien ook als een naar het

soennisme bekeerde streng gelovige beschouwd wordt […]. Het is dan ook om deze reden dat

verzoekende partij bedreigingen ontving van haar familieleden die deel uitmaken van de sjiitische

milities.

In werkelijkheid is verzoekende partij echter iemand die zich weliswaar heeft afgekeerd van het sjiisme

omwille van het sektarische geweld dat Irak teistert en vervolgens terecht is gekomen in een

ontmoetingsgroep van dichters waarvan de leden sympathie hebben voor de Baathpartij en het

voormalige regime, alsook voor de soennitische geloofsovertuiging die nauw verbonden was met dit

regime. Dit betekent echter geenszins dat verzoekende partij zich zelf ideologisch verbonden voelt met

de Baathpartij, hetgeen zij zelf aangeeft gedurende het persoonlijk onderhoud (CGVS p. 15 en 20). Uit

het persoonlijk onderhoud blijkt overigens dat verzoekende partij deze ontmoetingsgroep in de eerste

plaats beschouwde als een groep met 'liberale Arabische jonge mannen' (CGVS p. 21) die eveneens

het sektarische geweld vanwege de sjiitische milities in Irak afkeurden.

Het valt overigens op dat de protection officer gedurende het persoonlijk onderhoud verzoekende partij

sympathie voor het voormalige regime tracht aan te wrijven, terwijl uit alles blijkt dat verzoekende partij

in de eerste plaats iemand is die zich afkeert van het religieuze en sektarische geweld in Irak. De

protection officer gaat zelfs zo ver om een persoonlijk waardeoordeel te uiten aangaande de vermeende

sympathieën van verzoekende partij (CGVS p. 16 "U schrikt mij evenzeer af als u dat geen

massamoordenaars vindt"), hetgeen allerminst de rol is van een protection officer en bovendien vragen

doet rijzen omtrent de objectiviteit waarmee deze ambtenaar het persoonlijk onderhoud heeft

afgenomen.”

Verzoeker verwijst naar de principes inzake het voordeel van de twijfel.

Verzoeker besluit dat hij dient erkend te worden als vluchteling. “Zoals hierboven (zie supra) werd

aangetoond heeft verwerende partij] al te snel conclusies getrokken aangaande de verklaringen die

verzoekende partij tijdens haar eerste asielaanvraag heeft afgelegd en de verklaring die zij tijdens de

huidige asielaanvraag heeft afgelegd. Door al te snel te besluiten dat verzoekende partij 'flagrant

leugenachtige verklaringen' zou hebben afgelegd en door vervolgens eenvoudigweg te stellen dat dit de

geloofwaardigheid van het gehele asielrelaas ondermijnt, miskent verwerende partij enkele vaststaande
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elementen die manifest wijzen op een verhoogd risicoprofiel in hoofde van verzoekende partij.

Verzoekende partij heeft foto's neergelegd die duidelijk wijzen op haar aanwezigheid tijdens de

bijeenkomsten van de ontmoetingsgroep van dichters in Syrië waarvan de leden er sympathieën voor de

Baathpartij en het soennisme op nahouden. Het wekt dus geen verbazing dat verzoekende partij, die

zelf uit een sjiitische familie komt en van wie de familieleden tevens deel uitmaken van de sjiitische

milities in Irak, door deze laatsten vanwege haar activiteiten in Syrië wordt aanzien als zijnde een streng

gelovige sjiiet die sympathie heeft voor de Baathpartij en aldus in de ogen van deze familieleden haar

geloof en familie heeft verraden. Het is duidelijk dat verzoekende partij omwille van deze vermeende

ideologische en geloofsovertuiging bedreigingen heeft ontvangen vanwege haar familieleden die deel

uitmaken van de sjiitische milities, milities die nota bene personen met een soennitische overtuiging

viseren in Bagdad en waarover de autoriteiten geen controle hebben (zie infra).

In dit verband dient tevens gewezen te worden op artikel 48/3 § 5 van de wet van 15 december 1980

[…]

In casu doet het aldus niet ter zake of verzoekende partij daadwerkelijk een streng gelovige soenniet is

of sympathieën voor de Baathpartij koestert, quod non, maar is het van belang om te beoordelen of dit

haar door de actor van de vervolging, in dit geval de sjiitische milities, wordt toegeschreven, hetgeen

manifest het geval is gezien de bedreigingen die verzoekende partij heeft ontvangen.”

2.1.2. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker toekenning van de subsidiaire bescherming.

Verzoeker verwijst naar landeninformatie inzake de situatie in Bagdad en rechtspraak van de Raad.

“In casu wordt verzoekende partij door haar familieleden die deel uitmaken van de sjiitische milities

beschouwd als zijnde een streng gelovige soenniet en heeft verzoekende partij evenmin familie meer in

Bagdad, elementen die volgens bovenstaande rechtspraak van uw Raad persoonlijke omstandigheden

uitmaken die tot gevolg hebben dat een verzoeker om internationale bescherming afkomstig uit Bagdad

in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van

willekeurig geweld, en dit zelfs wanneer het geweld hem niet meer dan een ander persoon specifiek

viseert.

Samen met de hierboven (zie supra) reeds aangehaalde elementen met betrekking tot het specifieke

profiel van verzoekende partij dient dan ook te worden geconcludeerd dat er wel degelijk sprake is van

persoonlijke omstandigheden die in haar geval de ernst van de bedreiging die voortvloeit uit het

vastgestelde willekeurig geweld dermate verhogen dat, hoewel de mate van het geweld niet dermate

hoog is dat elke burger louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van zijn leven of persoon, er niettemin moet worden aangenomen dat zulk reëel risico in

zijnen hoofde bestaat.”

2.1.3. In uiterst ondergeschikte orde vraagt verzoeker de vernietiging van de bestreden beslissing.

Beoordeling

2.2.1. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang 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 (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke

en juridische vragen die daarmee samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier,

herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden

beslissing heeft gesteund.

Een resem aangevoerde rechtsregels of rechtsbeginselen die verzoeker geschonden acht, laat niet toe

om vast te stellen dat hij een nood heeft aan internationale bescherming. Dit klemt des te meer wanneer

verzoeker niet concreet uitwerkt op welke wijze deze aangevoerde rechtsregels of rechtsbeginselen

werden geschonden door de bestreden beslissing.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de
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middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

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

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

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

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

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

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

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

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

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

2006, deel 2.1, nr. 3.7).

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

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

“http://curia.europa.eu”).

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

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

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

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, “Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk”, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

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

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

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

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

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

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

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

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

dienen gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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



RvV X - Pagina 10

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.”

2.2.5. Inzake verzoekers profiel stelt de bestreden beslissing:

“Zo blijkt dat u bij uw eerste verzoek om internationale bescherming nog verklaarde dat u een soenniet

was die zijn gehele leven in Bagdad zou gewoond hebben en vervolgens op illegale wijze Irak verliet en

via onbekende landen naar België kwam. Een paspoort zou u nooit gehad hebben. Een visum zou u

nooit gekregen hebben laat staan dat u wist van welk land (Verklaring DVZ 14.08.2014). Dit terwijl u in

werkelijkheid een sjiitische Irakees bent die van 2007 tot 2012 in Syrië verbleef en uiteindelijk met zijn

eigen paspoort en een Spaans visum van Bagdad naar Frankfurt vloog en vervolgens met de auto naar

België reisde (CGVS, p. 2-9). U verklaarde toen eveneens dat u geen familieleden had in België, dat uw

ouders nog in Bagdad woonden, dat u één broer had die in al Taji (Irak) woonde, en drie zussen die

allen in Bagdad woonden (Verklaring DVZ 14.08.2014). In werkelijkheid verbleef uw vader toen al enige

tijd in België waar hij de subsidiaire beschermingsstatus had verkregen en een

gezinsherenigingsprocedure had opgestart, verbleef uw broer Hussein al een 15tal jaar in Nederland en

heeft u vijf zussen (CGVS, p. 2-9). Dergelijke flagrant leugenachtige verklaringen betreffende

elementaire basisgegevens getuigen allerminst van een daadwerkelijke nood aan internationale

bescherming, ondermijnen in ernstige mate uw algehele geloofwaardigheid en houden reeds een

negatieve indicatie in betreffende de geloofwaardigheid van uw huidige asielmotieven.”

Verzoekers verweer dat hij soenniet is uit afkeuring van het geweld uitgaande van de sjiitische milities

kan niet worden aangenomen. De Raad ziet niet in waarom hij deze soennitische geloofsovertuiging,

zoals gemeld in het eerste verzoek tot internationale bescherming, dan ook niet zou hebben vermeld bij

het invullen van de ‘verklaring DVZ’ in het kader van zijn derde verzoek tot internationale bescherming

(cf. vraag 9: “Religie: Moslim sjiiet”). Gelet op het (inmiddels jarenlange) sektarische conflict tussen

soennieten en sjiieten in Irak is het niet plausibel dat verzoeker zich zou bekeren tot het geloof van één

van de sektarische groepen als teken van afkeuring van het geweld door de andere groep. Waar

verzoeker aanvoert “De scheidingslijn tussen sjiisme/soennisme in zin van geloofsovertuiging enerzijds

en in de zin van etnische oorsprong anderzijds is immers niet altijd even duidelijk” stelt de Raad vast dat

verzoeker van deze bewering geen begin van bewijs bijbrengt.

Verzoekers verweer dat hij dacht dat op vraag 10.7 van de vragenlijst van de DVZ enkel de

verblijfplaatsen in Irak dienden gemeld te worden, kan niet worden aangenomen. De ‘verklaring DVZ’

onder punt 10 vermeldt duidelijk: “Kort overzicht van de hoofdverblijfplaatsen gedurende de voorbije

jaren met datum van aankomt op en vertrek van dat adres”. Verzoeker vermeldt bij zijn eerste

asielaanvraag enkel een verblijf in Bagdad sinds zijn geboorte tot zijn vertrek in 2014. Het is totaal

onaannemelijk dat verzoeker zijn jarenlange verblijf in Syrië niet heeft gemeld, zeker omwille van zijn

thans voorliggende verklaringen waarin hij aanvoert dat zijn problemen kaderen binnen de activiteiten

die hij in Syrië zou hebben ontwikkeld.
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Verzoeker voert verder geen verweer ten aanzien van de vaststellingen inzake zijn verklaringen omtrent

het gebruik van een paspoort en de situatie van zijn familie; deze vastgestelde incoherenties in zijn

relaas blijven derhalve gelden.

De Raad stelt vast dat deze incoherenties in verzoekers verklaringen zijn geloofwaardigheid ab initio

ondermijnen.

2.2.6. De bestreden beslissing oordeelt inzake verzoekers aangevoerde problemen als volgt:

“Uit uw verklaringen blijkt dat u claimt dat u in 2014 een maand lang telefonisch werd bedreigd door

enkele familieleden omdat u tijdens uw verblijf van 2007 tot 2012 in Syrië gedichten voordroeg op

bijeenkomsten van soenitische (ex-)Baathisten. Uw familieleden, die volgens uw verklaringen tot

sjiitische milities behoren, zouden op de hoogte zijn gekomen van uw activiteiten omdat foto’s van een

bijeenkomst uit 2007 gepubliceerd werden (CGVS, p. 10-13, 15-17).

Allereerst dient er te worden vastgesteld dat u voor 2014 vreemd genoeg nooit problemen zou hebben

gekend. Dit terwijl uw familieleden sinds lang op de hoogte zouden geweest zijn van uw activiteiten in

Syrië, u uw activiteiten eind 2012 stopzette en u reeds sinds eind 2012 opnieuw in Bagdad, Irak,

verbleef. Na de voorgehouden telefonische dreigementen kon u daarenboven klaarblijkelijk nog

maandenlang probleemloos in Bagdad verblijven. Ook na uw vertrek uit Irak in 2014 is er blijkbaar niets

meer gebeurd wat erop wijst dat u, door wie dan ook of om welke reden dan ook, daadwerkelijk

persoonlijk geviseerd zou worden (CGVS, p. 9, 16, 17, 20, 28).

Over uw bedreigers kunt u dan weer bijzonder weinig vertellen. A. en A. zouden volgens u lid zijn

van Asaib Ahl al-Haq. U denkt dat H. lid is van het Mehdi leger. Wat ze precies doen bij deze milities of

welke functie ze uitoefenen kunt u echter niet zeggen. U weet evenmin wat ze de laatste jaren zouden

gedaan hebben. U heeft er zelfs niet naar geïnformeerd (CGVS, p. 11, 12, 13, 27). Dit terwijl deze

sjiitische milities een voorname rol speelden in de recente strijd tegen de Islamitische Staat (IS), het uw

bedreigers zouden betreffen waarmee u nota bene een familiale band heeft en uw moeder tot op heden

contact heeft met familieleden in Irak.

U kunt evenmin enige duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop of wanneer uw bedreigers op de

hoogte zouden zijn gekomen van uw activiteiten in Syrië. U denkt dat foto’s van een bijeenkomst werden

gepubliceerd en dat ze hierdoor op de hoogte kwamen van uw activiteiten. Hoe, door wie, waar of

wanneer deze foto’s dan wel gepubliceerd werden weet u echter niet. Gezien bovenstaande houdt het

geen enkele steek dat u claimt wel te weten welke foto’s, nota bene uit 2007 en toevallig de enige

waarop u staat afgebeeld met de portretten van respectievelijk Saddam Hoessein; zijn naaste adviseur

al-Douri en Assad, werden gepubliceerd. U stelt verder dat familieleden tijdens de periode 2007-2012

wel eens op bezoek kwamen naar Syrië en dat ze mogelijk daardoor op de hoogte kwamen van uw

activiteiten (CGVS, p. 17, 18, 28). Dit strookt dan weer niet met de vaststelling u pas jaren later in 2014

telefonische dreigementen ontving.

Over de wijze waarop uw bedreigers aan uw contactgegevens kwamen legt u enkel hoogst vage

verklaringen af. U komt niet verder dan een verwijzing naar blijkbaar typisch vrouwelijk gedrag en de

stelling dat uw tante eens getelefoneerd had om naar u te vragen en dat uw nummer zo bij uw stam

terecht zou zijn gekomen (CGVS, p. 12). Indien dit allemaal zo toevallig gebeurde is het verwonderlijk

dat ze klaarblijkelijk niet op de hoogte waren van uw woonplaats en dat ze evenmin in staat waren om

uw nieuw telefoonnummer te achterhalen. Dient te worden opgemerkt dat uw reactie op de telefonische

dreigementen, die gezien uw verklaringen overigens hoogstens uit indirecte intimidaties lijken te

bestaan, ook bevreemdend genoemd kan worden aangezien u, die daarenboven geen enkele

daadwerkelijke affiliatie heeft met de Baathpartij, geen enkele poging ondernam om de hele kwestie uit

te leggen of de situatie op zijn minst trachtte te ontmijnen (CGVS, p. 10, 15 20, 22, 24, 27).

Tot slot dient er nog te worden gewezen op het feit dat uw vader en uw zus met geen woord repten

over uw problemen en ze evenmin melding maakten van een verblijf in Syrië (CGVS vader

2.03.2011)(CGVS zus 7.12.2016). Een vaststelling die gezien uw claim dat uw familieleden door uw

activiteiten in Syrië ook een problematische relatie zouden hebben met de stam (CGVS, p. 27), de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnt.”

Verzoekers verweer dat hij na terugkeer uit Syrië ondergedoken leefde in Bagdad en geen contact had

met familie, dat hij ingevolge zijn verblijf van vijf jaar in Syrië geen contact had met familie zodat hij de

functies van familieleden bij de milities niet kan kennen en dat hij door “familieleden die deel uitmaken
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van de sjiitische milities aanzien wordt als een sympathisant van de baathisten en het voormalige

regime en bovendien ook als een naar het soennisme bekeerde streng gelovige beschouwd wordt” kan

niet worden aangenomen als nuttig verweer; het betreft een vergoelijking en post-factum verklaring die

niet kan worden aangenomen ten aanzien van de correcte vaststellingen dat (i) verzoeker voor 2014

nooit problemen heeft gekend terwijl zijn familieleden sinds lang op de hoogte zouden geweest zijn van

zijn activiteiten in Syrië en hij sinds eind 2012 opnieuw in Bagdad verbleef; (ii) verzoeker na de

voorgehouden telefonische dreigementen nog maandenlang probleemloos in Bagdad kon verblijven; (iii)

na verzoekers vertrek uit Irak in 2014 er niets meer gebeurd is wat erop wijst dat hij daadwerkelijk

persoonlijk geviseerd zou worden; (iv) verzoeker over zijn bedreigers weinig kan vertellen en hij zelfs

niet heeft geïnformeerd naar hun functies; (v) verzoeker geen duidelijkheid kan verschaffen over de

wijze waarop of wanneer zijn vermeende bedreigers op de hoogte zouden zijn gekomen van zijn

activiteiten in Syrië; (vi) hij vage verklaringen aflegt over hoe zijn bedreigers aan zijn contactgegevens

kwamen; (vii) verzoekers vader en zus met geen woord repten over zijn problemen en zelfs geen

melding maakten van een verblijf in Syrië.

2.2.7. Omwille van hetgeen werd vastgesteld in punten 2.2.5. en 2.2.6. blijkt duidelijk dat verzoekers

verklaringen niet samenhangend en aannemelijk zijn en in strijd zijn met de algemene en specifieke

informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek. Verzoeker voldoet niet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

2.2.8. 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. Omwille van de hogere vaststellingen kan verzoeker

bezwaarlijk voorhouden dat hij als soenniet gekend staat of gepercipieerd zou worden.

De landeninformatie waarnaar verzoeker verwijst in het verzoekschrift ligt in de lijn en strookt met de

uitvoerige analyse zoals gedaan door verweerder in de bestreden beslissing. Deze informatie vermag

bijgevolg niet om deze analyse te weerleggen of te ondergraven.

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.

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.

2.2.9. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de

Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen

om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat,

toont verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat 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 verzoek tot vernietiging kan

derhalve niet worden ingewilligd.
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3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig 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


