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nr. 228 652 van 8 november 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 8 april 2019 heeft

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

8 maart 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 30 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 september

2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. STOROJENKO, loco advocaat

B. SOENEN, en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 2 september 2015 een eerste verzoek om internationale bescherming in. Op 14

april 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

commissaris-generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze weigeringsbeslissing wordt door de Raad bevestigd op 19 juni

2018 bij arrest nr. X.

1.2. Op 28 augustus 2018 dient verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. Deze

aanvraag wordt op 12 oktober 2018 ontvankelijk verklaard. Verzoeker wordt op 3 december 2018

gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).
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1.3. Op 8 maart 2019 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de

bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten, van Arabische etnie en een soennitisch moslim te zijn. U

bent geboren in Koeweit en woonde nadien in Irak in Nasiriya en Kerbala.

Op 2 september 2015 diende u uw eerste verzoek om internationale bescherming in. U verklaarde toen

dat u Irak had verlaten omdat u en uw familieleden eind juni-begin juli 2015 verplicht werden ingelijfd bij

Failak Badr, een sjiitische militie die tegen IS strijdt. Toen jullie weigerden, werd uw oudste broer [B.]

afgeperst. Hij weigerde te betalen, waarop zijn zoon [A.] werd gedood. Nadien perste de militie Badr

opnieuw af en zeiden ze dat uw andere broer [A.] het volgende slachtoffer zou zijn. [A.], [B.] en uzelf

verlieten Irak en vroegen in respectievelijk juli, augustus en september 2015 om internationale

bescherming in België. Uw derde broer [M.] bleef in Irak en geraakte in oktober of november 2015

verlamd bij een auto-ongeluk veroorzaakt door leden van Failak Badr. Hierop deed [B.] afstand van zijn

asielaanvraag en reisde hij terug naar Irak. Hij nam alle resterende familieleden mee naar Turkije. [B.]

werd daarna op 11 februari 2017 in Irak ontvoerd door milities.

Op 14 april 2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering van uw eerste verzoek om internationale

bescherming. Er werden vraagtekens gezet bij uw recente verblijfplaatsen en soennitisch geloof. Er

werd geen geloof gehecht aan uw vrees om als soenniet extra geviseerd te worden door Failak Badr in

het overwegend sjiitische Kerbala. Daarenboven waren uw verklaringen over uw problemen in Irak

vaag, onwaarschijnlijk en inconsistent met die van uw broers.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bevestigde op 19 juni 2018 de beslissing van het

CGVS. Het argument van het CGVS met betrekking tot uw verblijfplaatsen en geloof werd door de RvV

als overtollig beschouwd en niet beoordeeld.

Op 18 april 2017 werd in het kader van de asielaanvraag van uw broer [A.], die steunde op dezelfde

motieven als uw verzoek om internationale bescherming ook een weigeringsbeslissing genomen. Deze

werd op 29 mei 2018 bevestigd door de RvV.

Op 28 augustus 2018 deed u een volgend verzoek om internationale bescherming. U verklaart dat u op

23 juli 2018 deelnam aan een betoging tegen de Iraakse regering. Deze betoging vond plaats aan de

Iraakse ambassade in Brussel. Er ontstond tijdens deze betoging, die slechts tien tot vijftien minuten

duurde, frictie tussen de soennitische en de sjiitische deelnemers. De soennitische deelnemers hadden

slogans geroepen tegen de sjiitische milities en dit zinde de sjiitische deelnemers niet. Na de betoging

werd u geïnterviewd door een activist, die het filmpje op zijn facebook-pagina postte. Op 14 en 15

augustus werd u via facebook-messenger bedreigd door een anoniem persoon. Omwille van de

bedreigingen stuurde u in augustus 2018 uw vrouw en kinderen, die zich nog in Irak bevonden, naar

Libanon.

U vreest bij terugkeer naar Irak ontvoerd of vermoord te worden door de milities of de overheid omwille

van de bedreigingen die u na de betoging ontving en de problemen die u aanhaalde bij uw eerste

verzoek om internationale bescherming.

U legt ter staving van uw verzoek om internationale bescherming de volgende documenten neer:

printscreens van de bedreigingen via facebook messenger, de klacht die u neerlegde bij de politie

(kopie), medische documenten (kopies en originelen), printscreens van facebook van de betoging en het

daaropvolgende interview, een facebookpost over een sjiitische geestelijke, de vliegtuigtickets van uw

kinderen (kopies) en een USB stick met twee video’s van de ruzie tijdens de betoging en een video van

het door u gegeven interview.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.
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Uit uw dossier bleek immers dat u slecht ter been bent. Om hier op passende wijze aan tegemoet te

komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door

het Commissariaatgeneraal, en werd een gehoorlokaal op het gelijkvloers voorzien.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst

en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermings-

status zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet u niet kan worden toegekend. De redenen

daarvoor zijn dat de door u ingeroepen feiten niet geloofwaardig worden bevonden en dat de algemene

situatie in uw herkomstregio op zich geen toekenning van internationale bescherming rechtvaardigt. Uit

de door u afgelegde verklaringen blijkt immers dat de vrees die u aanhaalt ten gevolge van bedreigingen

na een betogingen niet geloofwaardig is. Bovendien wordt uw algemene geloofwaardigheid aangetast

door uw incoherente verklaringen over uw verblijfplaatsen in Irak.

Met betrekking tot de vrees die u aanhaalde bij uw eerste verzoek, met name de vervolging door de

Failak Badr militie, en waar u nu opnieuw naar verwijst, moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek

door het CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. Deze

beslissing en beoordeling werd door de RvV bevestigd. U diende geen cassatieberoep in. Bijgevolg

resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorig verzoek om internationale

bescherming en staat de beoordeling ervan vast.

Het CGVS merkt vooreerst dat uw algemene geloofwaardigheid wordt aangetast door uw vage en

incoherente verklaringen over uw verblijfplaatsen in Irak.

U bood reeds tijdens uw eerste verzoek om internationale bescherming geen duidelijk zicht op uw

verblijfplaatsen in Irak. In de beslissing aangaande uw eerste verzoek om internationale bescherming

stelde het CGVS dan ook vast dat u vage verklaringen aflegt over uw woonplaatsen in Irak. U zei onder

andere eerste dat u vijf jaar in de Fares wijk woonde en nadien dat u er vijftien jaar had gewoond.

Bovendien strookten uw verklaringen niet met de documenten die u neerlegde (zie beslissing 15/22969,

p. 3-4).

Ook in het kader van uw huidig volgend verzoek om internationale bescherming blijft u vaag over uw

laatste verblijfplaats in Irak.

U verklaarde bij DVZ dat u geen idee hebt hoe lang u in uw laatste woonplaats, de Fares wijk in

Kerbala, hebt verbleven. U weet enkel dat u er jaren hebt gewoond (verklaring volgend verzoek, p. 1). U

legt hier vervolgens tijdens uw persoonlijk onderhoud incoherente verklaringen over af. U blijft eerst

volhouden dat u zelfs niet bij benadering kan zeggen wanneer u van de wijk Al Nasir in Kerbala naar de

wijk Fares bent verhuisd, omdat de wijken dichtbij elkaar liggen. Dit houdt echter weinig steek, omdat

het wel over andere huizen gaat en u dus wel onderscheiden herinneringen aan deze huizen moet

hebben. Wanneer er wordt aangedrongen verklaart u dat jullie naar de Fares wijk moesten verhuizen

omdat u en uw twee broers getrouwd waren en uw familie een groter huis nodig had. Nadien zegt u

echter dat u niet getrouwd was toen u aankwam in de Fares wijk en dat u niet weet hoe lang u na

aankomst in de Fares wijk bent getrouwd. Wanneer er wordt aangedrongen zegt u dat u twee jaar voor

uw huwelijk naar de Fares wijk bent verhuisd, wat dan weer niet strookt met uw verklaring dat

jullie moesten verhuizen omdat onder andere u gehuwd was. U bent getrouwd in 2003 maar weet niet

hoe lang vóór de val van Saddam u naar de Fares wijk bent verhuisd. De val van Saddam gebeurde ook

in 2003, waardoor het opvalt dat u dit geenszins kan koppelen aan de tijdslijn van uw verhuis en

huwelijk (NPO 23 december 2018, p. 7). Uw algemene geloofwaardigheid wordt verder aangetast door

het feit dat u ook in uw huidig verzoek om internationale bescherming vage en incoherente verklaringen

aflegt over uw verblijfplaatsen in Irak.

Met betrekking tot de bedreigingen die u in België beweert te hebben ontvangen, dient er ten eerste te

worden vastgesteld dat uw politieke activiteiten in België niet van een dergelijke zichtbaarheid, omvang

of aard te zijn dat u een voor de hand liggend doelwit zou zijn voor bedreigingen. U hebt slechts aan één

betoging in België deelgenomen en bent op geen andere wijze politiek actief. U hebt niets gezien in de

Iraakse media over de betoging (NPO 23 december 2018, p. 31). De video waarop u een interview geeft

na de betoging is dus schijnbaar enkel verschenen op de facebookpagina (“[H.K.]”) van de persoon die
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het interview afnam (NPO 23 december 2018, p. 24). Deze persoon is volgens u een bekende Iraakse

activist waarvan u denkt dat de overheid hem in de gaten houdt. Uit zijn facebookaccount blijkt echter

dat hij vooral posts publiceert met betrekking tot voetbal, en weinig politieke activiteiten ontwikkelt. U

kende hem bovendien zelf niet vóórdat hij uw interviewde en de video op facebook zette (NPO 23

december 2018, p. 24). U schijnt pas na uw interview bij DVZ in verband met uw volgend verzoek om

internationale bescherming zijn account en het filmpje van uw interview te hebben teruggevonden (NPO

23 december 2018, p. 3). Uw naam wordt niet genoemd tijdens dit interview of op de facebookpagina

van de activist (NPO 23 december 2018, p. 24). Hij heeft u ook uw naam niet gevraagd (NPO 23

december 2018, p. 31). U verklaart dat er nog andere mensen aan het filmen waren tijdens de betoging

maar u weet niet over welke media het ging en of het Iraakse media waren (NPO 23 december 2018, p.

22-23). In de bedreigingen die u werden gestuurd stond onder andere een foto van uzelf tijdens de

betoging. U hebt op deze foto een bord vast met een slogan tegen de Failak Badr militie. U hebt ook

nergens gezien dat deze foto gepubliceerd is (NPO 23 december 2018, p. 30). Uit uw verklaringen blijkt

dat uw politieke activiteiten zeer kleinschalig zijn, en dat de ruchtbaarheid die er in de publieke sfeer aan

gegeven is zich beperkt tot de publicatie van een interview op de facebookpagina van een privépersoon,

die zelfs uw naam niet noemde. Dat u door deze deelname aan één betoging een interessant doelwit

zou worden voor milities of de Iraakse overheid valt dan ook ten zeerste te betwijfelen.

U zegt bovendien niets bijzonder controversieel in het op facebook gepubliceerde interview. U verklaart

tijdens het persoonlijk onderhoud dat de interviewer u vroeg wat jullie met de betoging wilden bereiken

en wat u verwachtte dat er zou gebeuren. U hebt hierop gereageerd dat jullie de broeders in Basra die

betoogden willen ondersteunen en dat jullie tegen het moorden en het geweld zijn. U hebt ook verteld

dat u en andere Irakezen jullie land hebben verlaten door de problemen van de milities (NPO 23

december 2018, p. 24-25). U hebt ook een USB-stick neergelegd met de video waarop u geïnterviewd

wordt. Deze file werkt niet goed. Slechts gedeeltes van de video kunnen bekeken worden, waardoor

slechts een deel van het interview kon vertaald worden. Uit de gedeeltes die vertaald werden blijkt

echter dat u commentaar geeft op de algemene politieke situatie in Irak. U haalt aan dat de bevolking

het moeilijk heeft door het gebrek aan publieke diensten en de onveilige situatie in Irak, die

onder andere het gevolg is van de activiteiten van milities. De video die gepubliceerd is op facebook is

ook teruggevonden en vertaald. Het gaat om een zeer kort interview waarin u de voorgaande vrije

algemene uitspraken doet over de politieke- en veiligheidssituatie in Irak. Op de twee video’s, die beiden

andere fragmenten weergeven van hetzelfde interview dat u gaf aan [H.K.], zegt u dus niets dermate

controversieel of buitengewoon dat er kan verwacht worden dat dit de aandacht zou trekken van de

milities of de overheid en dat zij u daardoor als vijand zouden bestempelen.

U bent tijdens het persoonlijk onderhoud geconfronteerd met het feit dat u slechts aan één betoging

deelnam en slogans riep en dat het straf lijkt dat de milities of overheid u daarvoor zouden willen doden.

U antwoordt hierop dat betogers in Irak vermoord worden en dat alle deelnemers van de betogingen in

Basra zijn verdwenen (NPO 23 december 2018, p. 31). Hoewel het klopt dat de Iraakse overheid met

hardhandige repressie reageerde op de betogingen in Basra, zijn er geen redenen om te

veronderstellen dat u bij terugkeer omwille van uw deelname aan één betoging vervolgd zou worden, te

meer daar uit uw verklaringen duidelijk blijkt dat uw naam als deelnemer van de betoging niet bekend is,

hoewel u wel verklaart dat het personeel van de ambassade de betogers gefilmd heeft (NPO 23

december 2018, p. 15). U verklaart ook dat er een sjiitische geestelijke aankwam bij de

betoging. Volgens u is dit een medewerker van het Iraakse regime. U legt enkele nieuwsberichten over

hem neer maar kan zich zijn naam niet herinneren, weet eigenlijk niets over hem en het lijkt er ook op

dat u het artikel over hem dat u neerlegt niet hebt gelezen of er zich toch niets meer over herinnert. U

denkt niet dat hij betrokken is bij de bedreigingen aan uw adres aangezien hij u niet persoonlijk kent

(NPO 23 december 2018, p. 22). Het feit dat u zelf zegt dat deze persoon, die volgens u gelinkt is aan

de ambassade, niet weet wie u is, ondergraaft verder de vrees die u uit ten aanzien van de overheid.

Daarenboven legt u ongeloofwaardige verklaringen af over de bedreigingen die u verklaart te hebben

ontvangen. U blijkt vooreerst weinig interesse te hebben vertoond in de persoon die u bedreigde. U hebt

niet geprobeerd om meer te weten te komen over deze persoon. U had nochtans gemakkelijk in

facebook de account van deze persoon kunnen bezoeken door op zijn accountnaam te klikken nadat hij

u een bericht had gestuurd. U verklaart dat u niet op het profiel van de persoon die u bedreigde hebt

geklikt omdat u deze onmiddellijk hebt geblokkeerd (NPO 23 december 2018, p. 26). Dit is echter niet

mogelijk aangezien u op twee data bedreigingen hebt ontvangen van dezelfde persoon, met name op

14 en 15 augustus 2018. U wordt hiermee geconfronteerd en verandert daarop uw verklaringen. U

beweert dat u de persoon die u bedreigde de eerste dag hebt genegeerd om hem zijn standpunt te laten

verduidelijken. U hebt ook een beetje gezocht op de namen “Yah Ali” en “Yah Hussein” om de
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persoon die u bedreigde terug te vinden maar u vond er duizenden (NPO 23 december 2018, p. 25).

Deze verklaringen duiden erop dat u weinig actie hebt ondernomen om de persoon die u bedreigde te

identificeren. U wist tijdens het gehoor ook niet of u de dreigberichten nog op uw gsm had staan of niet.

U weet niet of u de berichten nog kan terugvinden in uw facebook messenger en verklaart dat de

persoon een valse account heeft die hij kan hebben verwijderd. Wanneer er nogmaals wordt gecheckt of

u niet weet of u het bericht kan herlezen in uw facebook messenger verklaart u onzeker dat u denkt van

niet want dat de account zelf is verdwenen (NPO 23 december 2018, p. 26). U lijkt nochtans goed

overeen te kunnen met facebook messenger. U gaf namelijk uw GSM aan de protection officer van het

CGVS die u interviewde zodat deze u kon helpen met zoeken of de dreigberichten nog in uw

messengeraccount terug te vinden waren. Het was echter zeer moeilijk om de dreigberichten uit

augustus 2018 terug te vinden daar er zich heel veel messengerberichten in uw account bevonden

(NPO 23 december 2018, p. 26). U lijkt dus wel een veelvuldig gebruiker van facebook messenger te

zijn en zou er dus wel handig mee om moeten kunnen gaan, en dus bijvoorbeeld wel weten hoe u naar

de account van iemand die u berichten stuurt kan surfen. Het is ook vreemd dat u niet weet of u de

dreigberichten nog in uw gsm hebt staan of niet. Deze berichten zijn namelijk een belangrijk

bewijselement in uw verklaringen, zowel ten aanzien van de asieldiensten als in verband met de klacht

die u neerlegde bij de politie, temeer daar uit de afdrukken die u in het kader van uw huidige volgend

verzoek om internationale bescherming niet duidelijk blijkt aan wie de berichten verzonden zijn. Enkel uit

de berichten op uw gsm zelf zou bijgevolg duidelijk kunnen worden afgeleid dat u degene bent die

werd bedreigd. Zij zijn dus van groot belang. U hebt zich echter niet bijzonder veel moeite getroost om

te verifiëren of de berichten nog terug te vinden zijn in uw account of niet. U zegt hierover enkel dat u

hebt geprobeerd en dat het misschien zou lukken via iemand die facebook beter kan gebruiken (NPO 23

december 2018, p. 27). Vooreerst valt het op dat u blijkbaar nog niet hebt geprobeerd om met behulp

van iemand anders het bericht terug te vinden. Daarenboven kan u, zoals voordien uitgelegd, op basis

van uw veelvuldige activiteiten op facebook messenger, wel beter overweg met facebook dan u laat

uitschijnen aan het CGVS. Het CGVS besluit dat u weinig moeite hebt gedaan om meer te weten te

komen over de persoon die u bedreigde en ook weinig interesse vertoont in het al dan niet bewaren van

de berichten die deze persoon u stuurde. Dit is niet het gedrag dat men zou verwachten van iemand die

bedreigingen ontvangt, en deze zo ernstig neemt dat hij hierover klacht neerlegt bij de politie en zijn

gezin in Irak onmiddellijk naar het buitenland stuurt. Indien u deze bedreigingen werkelijk had

ontvangen en hierdoor ook zo bevreesd was geworden als u verklaart, zou u tot het uiterste gegaan zijn

om te weten wie u bedreigde. Dat u zich niet de moeite troostte om op de accountnaam van de

verzender van de bedreigingen te klikken of de bedreigingen zorgvuldig bij te houden, is niet het gedrag

dan men kan verwachten van een persoon die werkelijk op een ernstige manier wordt bedreigd en

ondermijnt bijgevolg verder de geloofwaardigheid van deze bedreigingen.

De facebookberichten die u neerlegt zijn daarenboven slechts van een zeer beperkte bewijswaarde.

Dergelijke berichten zijn in se al gemakkelijk te fabriceren door het aanmaken van een valse account.

Uit de afdrukken van facebookmessenger die u neerlegt kan bovendien, zoals eerder gesteld, niet eens

worden afgeleid aan wie de dreigberichten gericht zijn. Er kan ook niet uit worden afgeleid op welke data

de berichten gestuurd zijn. Hiernaar gevraagd tijdens het gehoor reageert u enkel dat het om een valse

account gaat (NPO 23 december 2018, p. 26). U baseert deze vaststelling op het feit dat de politie niets

heeft gevonden nadat u alle bewijsstukken had doorgemaild (NPO 23 december 2018, p. 29). Er wordt

dan nogmaals geopperd dat dit niet uitmaakt en dat de data en accountnaam naar wie de berichten

gestuurd zijn toch zichtbaar zijn normaal gezien. U reageert hier niet op (NPO 23 december 2018, p.

26). Het CGVS stelt vast dat de bewijzen die u verklaart neer te leggen van de aan u gerichte

bedreigingen van zeer relatieve waarde zijn. Zij kunnen dan ook niet staven dat u werkelijk wordt

bedreigd.

De persoon die u bedreigt stuurde u een foto waar u opstaat met een bord waarop u Failak Badr

vervloekt. Uw deelname aan de betoging aan de ambassade, was naast uw bezorgdheid om de

algemene situatie in Irak, ook ingegeven door uw woede ten aanzien van Failak Badr, en dit omwille van

de problemen die ze u hadden veroorzaakt en waardoor u Irak had verlaten (NPO 23 december 2018, p.

15). Uw koppelt uw politieke activiteiten in België en de door u ondergane bedreigingen dus op een

indirecte wijze aan de vervolgingen door Failak Badr. Hier dient te worden opgemerkt dat Failak Badr de

militie is waarvan u bij uw vorig verzoek om internationale bescherming verklaarde dat deze u

vervolgde, wat door het CGVS en de RvV ongeloofwaardig werd bevonden. Dat u uw huidige problemen

linkt aan de reeds ongeloofwaardig gevonden vervolging door Failak Badr is een bijkomende indicatie

dat ook uw huidige problemen niet geloofwaardig zijn.
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De geloofwaardigheid van de bedreigingen wordt verder ondergraven door het feit dat u bijzonder

weinig interesse vertoont in de bedreigingen die andere deelnemers van de betoging hebben

ontvangen. U verklaart u via vrienden hoorde dat andere mensen, die u persoonlijk niet kent, ook

bedreigd zijn. U hebt echter niet geprobeerd te weten komen wie die mensen zijn. U beweert dat dit is

omdat u zich er niet mee wou moeien. Wanneer er wordt geopperd dat jullie samen misschien meer

informatie zouden kunnen samenbrengen over de mensen die jullie bedreigden, stelt u dat u daar de

energie niet voor hebt en dat u hebt opgegeven (NPO 23 december 2018, p. 28). U weet niet of de

andere mensen bedreigd werden door dezelfde persoon als u en of de bedreigingen ook via

facebook messenger verliepen. U was op een bijeenkomst met andere personen die over de

bedreigingen spraken maar u hebt geen details gevraagd, naar eigen zeggen omdat het u niet

interesseert (NPO 23 december 2018, p. 28-29). U diende echter wel een officiële klacht in ten gevolge

van de bedreigingen en was dus wel actief bezig met het opsporen van de persoon die u bedreigde. Het

valt dan ook op dat u via andere slachtoffers niet meer te weten probeert te komen over de persoon die

u bedreigde. U zegt hierover enkel dat de politieklacht niets opleverde (NPO 23 december 2018, p. 28).

Het door u getoonde gebrek aan interesse valt moeilijk te verenigen met de ernstige vrees die u

aanhaalt.

U diende ongeveer een week na de bedreigingen klacht in bij de politie. U verklaart al eerder te hebben

geprobeerd om de klacht neer te leggen, maar dit was niet gelukt door taalproblemen. U legde

uiteindelijk klacht neer via een Libanese tussenpersoon die de zaak voor u zou opvolgen, maar u hebt

nu geen contact meer met deze persoon en weet niet wanneer deze de laatste keer de politie heeft

gecontacteerd voor een update over uw zaak (NPO 23 december 2018, p. 29). U leek ten tijde van het

persoonlijk onderhoud dus ook niet bijzonder veel moeite te doen om de stand van zaken van uw klacht

bij de politie op te volgen, wat ook weer moeilijk te verenigen valt met de vrees die u aanhaalt. Hoewel

uit de documenten blijkt dat u dus wel degelijk klacht neerlegde bij de politie, is het maar de vraag of u

dit niet louter hebt gedaan om uw verzoek om internationale bescherming kracht bij te zetten.

Het valt ook op dat u zeer drastische maatregelen nam nadat u de bedreigingen had ontvangen. U

stuurde namelijk zeer kort erna (“ongeveer in augustus”, uit de door u neergelegde tickets blijkt dat het

vertrek naar Libanon op 29 augustus 2018 was) uw vrouw en kinderen naar Libanon, hoewel zij in Irak

niets van de persoon die u bedreigde hadden gehoord (NPO 23 december 2018, p. 13). U wordt hierop

gewezen en antwoordt dat het normaal is dat u zo reageert omdat ze in de dreigberichten zeiden dat ze

uw familie wel gingen vinden en dat uw neefje vermoord werd en uw broer ontvoerd. U verwijst ook naar

uw slechte psychologische toestand (NPO 23 december 2018, p. 28). Vooreerst dient erop gewezen te

worden dat er geen geloof wordt gehecht aan de problemen die u aanhaalde bij uw eerste verzoek om

internationale bescherming en dat de ongeloofwaardigheid ervan bevestigd werd door de RvV en dus

vaststaat. Hoewel het CGVS begrip heeft voor uw moeilijke psychologische toestand, kan ook

deze moeilijk een verklaring vormen voor het feit dat u enerzijds weinig moeite hebt gedaan om de

persoon te vinden die u heeft bedreigd (zie supra) en anderzijds wel meteen uw familie in Irak naar het

buitenland stuurt.

Er dient te worden besloten dat uw algemene geloofwaardigheid nog steeds wordt aangetast door uw

twijfelachtige verklaringen over uw woonplaatsen in Irak. Er kan daarenboven aan de door u

aangehaalde bedreigingen geen geloof kan worden gehecht. Uw politieke activiteiten zijn sowieso niet

van een omvang of aard dat ze op zich aanleiding zouden geven tot vervolging. Uw verklaringen over de

bedreigingen zelf zijn niet aannemelijk. Bijgevolg kunnen deze feiten niet langer de basis vormen voor

een risicoanalyse in het licht van de toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. De

facebookbedreigingen, politieklacht, printscreens van facebook en video’s zijn reeds besproken. De

vliegtuigtickets kunnen enkel staven dat uw kinderen naar Libanon zijn vertrokken en niet dat dit

gebeurd is omwille van de redenen die u aanhaalt. De medische documenten hebben betrekking op uw

medische klachten in verband met uw been, die niet in verband staan met de door u aangehaalde

problemen.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het terreurgeweld regionaal

erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient

niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met

de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking

tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie Kerbala te worden

beoordeeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van het geweld in het noordwesten van de provincie rondom Jurf al-Sakhr. Er vonden een aantal

zelfmoordaanslagen plaats. Niettegenstaande meerderheid van de te betreuren slachtoffers in Babil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trend zette zich voort in 2017-2018.

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

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

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

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

voor het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt.

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

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

doen zich in de provincie Najaf voorts nauwelijks geweldfeiten voor. Het geweld dat er voorkomt
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concentreert zich hoofdzakelijk in de stad Najaf. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren

valt, is beperkt.

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

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

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

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

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

van enkele tribale conflicten.

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

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

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

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

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

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

kader van een gewapend conflict.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afkomstig zijn uit provincie Kerbala niet naar provincie Kerbala kunnen worden teruggestuurd.

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

in provincie Kerbala en/of Zuid-Irak niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

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

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

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

willekeurig geweld.

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

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

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

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

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

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

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

C. Conclusie

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

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

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het

redelijkheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel.

Na een theoretisch betoog, zet verzoeker over zijn verblijfplaatsen in Irak het volgende uiteen:

“Het Commissariaat-generaal stelt dat er nog steeds geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

verklaringen omtrent zijn verblijfplaatsen in Irak alvorens hij zijn land van herkomst is ontvlucht.

Verzoekende partij wenst echter te blijven volharden dat hij niet exact kan zeggen wanneer hij verhuisd

is.

Verzoekende partij wenste geen foutieve informatie te geven. Mocht hij dan toch, zelfs bij benadering,

een datum hebben gegeven, die compleet foutief is, zou hem dit later ook verweten worden.

Bij het begin van elk gehoor bij het Commissariaat- Generaal wordt er telkens gesteld dat als men een

antwoord op een vraag niet weet, men dit gewoon moet zeggen.

Verzoeker doet dit, doch dit wordt hem in de bestreden beslissing dan verweten.

Dit kan uiteraard niet aanvaard worden.

Verzoeker wenst hierbij enkel te volharden dat hij in 2003 getrouwd is, doch hij de dag en de maand niet

meer kan herinneren.

Verder wenst hij ook te benadrukken dat hij getrouwd was in de al Nasir wijk, vooraleer hij verhuisd is

naar de Fares wijk.

Het lijkt erop in de bestreden beslissing dat verwerende partij verzoeker woorden in de mond wenst te

leggen, zodat hij opnieuw de fout zou ingaan, om dit dan later tegen hem te gebruiken.

Dit getuigt niet van zorgvuldig bestuur.

Dat het verzoeker niet verweten kan worden dat hij geen foutieve informatie wou geven aan het

Commissariaat- Generaal.

Door dit niet te doen, schendt het Commissariaat- Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

Over zijn politieke activiteiten in België, licht verzoeker toe:

“Het Commissariaat- Generaal hecht geen geloof aan het feit dat de verzoeker een doelwit zou zijn

omwille van de betogingen waaraan de verzoeker heeft deelgenomen en dat hij hierdoor ook

bedreigingen zou hebben ontvangen.

Verzoeker is ernstig gegriefd door deze beslissing.

4.4.1.

Het Commissariaat- Generaal motiveert in de bestreden beslissing het volgende:

(…)

Verzoeker is zeer verbaasd dit te lezen.

Verzoekende partij legt bewijsstukken neer teneinde zijn verzoek om internationale bescherming te

staven.

Dit is zijn plicht, gelet op de medewerkingsplicht die rust in hoofde van de verzoeker.

Het kan dan ook niet aanvaard worden dat verzoeker in de bestreden beslissing leest dat bepaalde

delen van de video die hij had neergelegd via USB, niet vertaald werden.

Het Commissariaat- Generaal oordeelt dat de verzoeker enkel commentaar geeft op de algemene

politieke situatie in Irak, doch hoe kan het CGVS hier met zekerheid over oordelen, als zij niet eens alle

bewijsmateriaal van verzoeker vertalen.

Dit is niet zorgvuldig.

Het komt aan het Commissariaat- Generaal om degelijk onderzoek te voeren naar alle bewijsstukken

die verzoeker naar voren brengt.

Zich zomaar verschuilen achter het gegeven dat bepaalde 'files' niet goed zichtbaar zijn, kan dan ook

geen verschoning zijn hiervoor.

Het Commissariaat-Generaal had minstens verzoekende partij hiervan op de hoogte kunnen brengen en

vragen om de files opnieuw over te maken.

De vraag werd nooit aan verzoekende partij gesteld.

Verzoekende partij kan dan ook niet akkoord gaan dat het Commissariaat-Generaal een beslissing

neemt, zonder alle bewijslast die verzoeker naar voren heeft gebracht te analyseren en te beoordelen.
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Gelet op de onderzoeksbevoegdheid in hoofde van het Commissariaat-Generaal, kan verzoeker enkel

maar vaststellen dat hier een flagrante schending van gebeurd is.

Dat dit niet getuigt van zorgvuldig bestuur.

Door dit niet te doen, schendt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

- 4.4.2.

Verder motiveert het Commissariaat-Generaal dat het niet geloofwaardig is dat verzoeker geviseerd zou

worden door het Iraakse regime voor zijn deelname aan de betoging, meer bepaald omdat verzoeker

niet bij naam werd genoemd in het interview.

Verzoeker vindt deze motivering niet ernstig.

Vooreerst stelt verzoeker vast dat het Commissariaat-Generaal verzoekers verklaringen bevestigt als zij

stelt dat het klopt dat de Iraakse overheid met hardhandige repressie heeft opgetreden tegen de

manifestanten in Basra.

Het kan dan ook niet als onlogisch worden beschouwd dat de verzoeker angst heeft op een ernstige

vervolging bij een terugkeer naar Irak na zijn deelname aan de manifestatie in België.

Hoewel verzoekende partij niet bij naam werd genoemd in het interview, is hij wel heel herkenbaar in

beeld gebracht. Ook verklaarde verzoeker dat personeelsleden van de Iraakse ambassade de

manifestanten op beeld hebben.

Ook heeft verzoekende partij bewijsstukken aangebracht omtrent de sjiitische geestelijke die ook

aanwezig was bij de betoging. Verzoeker verklaarde dat hij een medewerker is van het Iraakse regime

en staafde dit ook met de nodige stukken.

Het kan verzoeker niet verweten worden dat hij niet op de hoogte is van het leven van deze geestelijke.

Het is ook niet zo dat omdat verzoeker verklaarde dat hij deze geestelijke niet persoonlijk kende, dat het

niet zo kan zijn dat deze geestelijke, die medewerker is van het Iraakse regime, beelden van verzoeker

kan doorspelen aan de Iraakse autoriteiten.

Het Commissariaat- Generaal maakt er zich nogal gemakkelijk vanaf door te oordelen in de bestreden

beslissing, dat omdat hij verzoeker niet persoonlijk kende, hij geen bedreiging zou kunnen vormen voor

verzoeker.

Voor de volledigheid wenst de verzoeker op te merken dat verzoeker niet verklaarde dat hij denkt dat

deze geestelijke niet achter de bedreigingen zit omdat hij hem niet kende. Verzoeker heeft verklaard dat

hij het niet weet:

*denkt m dat hij betrokken is bij die bedreigingen tegen u?

Ik weet het niet ik denk het niet

Persoonlijk kent hij me niet

(zie notities persoonlijk onderhoud dd. 23/12/2018, blz. 22)

Het is niet omdat de verzoeker het niet weet, dat het niet zo kan zijn.

Verwerende partij legt de verzoeker woorden in de mond, die hij niet gezegd heeft.

4.4.3.

Verder is het Commissariaat- Generaal van oordeel dat verzoeker ongeloofwaardige verklaringen heeft

afgelegd met betrekking tôt de bedreigingen die hij verklaarde te hebben ontvangen.

Er wordt verzoekende partij verweten dat hij geen interesse zou hebben vertoond in de persoon die hem

bedreigde.

Verzoeker is ernstig gegriefd door deze beslissing.

Verzoeker heeft een week na de bedreigingen een klacht neergelegd bij de politie.

Het kan verzoeker dus niet verweten worden dat hij geen enkele interesse toonde in de bedreigingen

die hij via Facebook ontving.

Hij ging ten rade bij zijn advocaat, die hem ook aanraadde om naar de politie te stappen om klacht neer

te leggen.

Het kan verzoeker dan ook niet verweten worden dat hij geen interesse had in de bedreigingen, of de

personen die erachter zouden kunnen zitten;

Dit is geen zorgvuldige beoordeling zoals het een administratieve overheid betaamt.

Verder verklaarde hij ook dat hij gezocht heeft naar de namen 'Yah Ali' en 'Yah Hussein', maar gelet op

de veel voorkomende namen, is het niet onlogisch dat dit onbegonnen werk is.

Verzoeker is dan ook verbaasd te lezen dat hij geen enkele poging ondernam om meer te weten te

komen over de geuitte bedreigingen aan zijn adres.

Dit is niet ernstig te noemen.

4.4.4.
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Vervolgens merkt verzoekende partij op dat het Commissariaat- Generaal zich schuldig maakt aan een

zeer tegenstrijdige motivering in de bestreden beslissing.

Zij stelt enerzijds dat verzoeker niet de nodige moeite nam om de bedreigingen via Facebook over te

maken aan zowel de asielinstanties, als aan de politie.

Er wordt verzoeker verweten dat hij niet de nodige moeite heeft gedaan om de berichten te kunnen

tonen op zijn gsm, om te verifiëren dat deze echt zijn.

Verder in de bestreden beslissing stelt het Commissariaat- Generaal dan dat de Facebookberichten die

verzoeker neerlegt, maar een relatieve bewijswaarde hebben. Zulke bewijsstukken zouden gemakkelijk

te fabriceren zijn door het aanmaken van een vais account.

Verzoekende partij ziet door het bos de bomen niet meer na het lezen van zulke motivering.

Enerzijds wordt verzoeker verweten dat hij onvoldoende bewijsstukken voorlegt, anderzijds wordt

verzoeker verweten dat de bewijsstukken die hij voorlegt, maar een relatieve bewijswaarde kunnen

hebben.

Het Commissariaat-Generaal blaast warm noch koud met deze beslissing.

Verzoekende partij gedraagt zich conform de medewerkingsplicht en heeft het nodige gedaan om

bewijsstukken voor te leggen. Meer zelfs, hij heeft ook een klacht neergelegd bij de politie.

Het betaamt een administratieve overheid om zorgvuldig en in alle redelijkheid het verzoek om

internationale bescherming te onderzoeken, rekening houdend met alle feitelijke elementen aanwezig in

het dossier.

Dat het Commissariaat- Generaal pertinent weigert om dit te doen.

Dat dit een schending impliceert van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dat het Commissariaat- Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de artikelen 48/3 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet hierdoor schendt.”

Inzake de subsidiaire beschermingsstatus voert verzoeker aan:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen concludeert dat aan verzoeker niet

de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend, aangezien er na een grondige analyse van

de actuele veiligheidssituatie in Libanon, er geen sprake zou zijn van willekeurig geweld of een

gewapend conflict in het land van herkomst dat dermate hoog ligt dat er zwaarwegende gronden kunnen

aangenomen worden dat de loutere aanwezigheid aldaar een reëel risico heeft op een ernstige

bedreiging overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet.

De verzoeker kan het niet eens zijn met de motivering van de bestreden beslissing.

- 4.5.1.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen

op een correcte feitenvinding.

Uit het verder uiteengezette zal blijken dat het Commissariaat-generaal niet op basis van een correcte

feitenvinding, rekening houdend met alle elementen eigen aan het dossier en de meest recente

informatie tôt haar conclusie is gekomen.

De beslissing zal bijgevolg hervormd, dan wel vernietigd moeten worden.

- 4.5.2.

Luidens art. 48/4 van de Vreemdelingenwet wordt de subsidiaire beschermingsstatus toegekend

wanneer er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer een burger naar zijn land

van herkomst terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade.

Ernstige schade bestaat luidens art. 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet uit een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Het Commissariaat-generaal houdt bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak met de COI

Focus Irak, Veiligheidssituatie Zuid- Irak, Update dd. 28 februari 2018.

Verwerende partij is van oordeel dat er rekening dient gehouden te worden met de veiligheidssituatie in

de provincie Kerbala, gelet op het feit dat verzoeker afkomstig is uit deze regio.

- 4.5.3.

Verzoeker is een soennitische moslim.

Hij is afkomstig van de stad Kerbala. een overwegend sjiitische stad. die voor de sjiieten ook als een

enorm heilige stad wordt beschouwd.

Ook voor soennieten is het nog steeds onveilig in het zuiden van Irak.

Dit wordt ook bevestigd door het recente EASO rapport Irak: "Targeting of Individuals" van maart 2019.
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Dit recente rapport beschrijft ondermeer dat voornamelijke soennieten worden geviseerd en gedood:

"Babil

0 On 9 July 2014, police found 53 bodies in a ditch in an area north of Hilla (Babil Governorate). Locals

stated that Sunni men were targeted and spoke of involvement of A AH in the killingsM

0 On 6 January 2015, the remains of four men were found in Albu Bahani area, northern Babil. The

victims were inhabitants of Jurfal-Sakhr who had reportedly been abducted by militia members over a

month earlier.

0 On 4 January 2016, alleged militia members operating under PMU shot and killed the muezzin ofthe

Abdallah Jubouri Mosque in Hasswa sub-district, in Iskandariya, Babil province.

0 On 28 March 2016, three days after an attack in a football stadium in al-Hasswa area, Iskandariya

sub-district militia members operating under PMU - attacked the Sunni Mosque in Alexandria city centre,

killing the son oft he Muezzin. On the same day, uniformed gunmen reportedly stormed a house in al-

Hasswa area, Iskandariya subdistrict, wounding one civilian and abducting four others. Ail the victims

ofthese attacks were members of the Sunni community. "

Verder:

"Basrah

In the summer of 2014 at least 19 Sunni civilian men were killed and a further 19 injured in a spate of

targeted killings and abductions in Basrah. Anonymous threats were issued to several Sunni mosques

and the houses of Sunni citizens in some areas of Abu Khaseeb district were marked with an 'X'.

Authorities iisted the perpetrators as 'unidentified gunmen'. The local community expressed the view that

the victims were targetedfor no other reason than their faith.

On 8 October 2014 three members of the Sunni community were abducted in and around Basrah in

public places during daylight hours. Media and local sources alleged that militia had carried out the

abductions. UNAMI continued to receive reports from Basrah of abductions believed to stem from the

activities of militias active in the area."

(zie bijlage, stuk 2 en 3)

Gelet op verzoekers soennitische origine, heeft hij een specifiek profiel waarmee rekening dient

gehouden te worden bij het nemen van de bestreden beslissing.

Dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat hier dermate rekening mee werd gehouden.

Meer zelfs.

- Het Commissariaat- Generaal baseert zich louter en alleen op verouderde informatie, met name van

2016 en 2018.

- Verzoeker verwijst wel naar actuele informatie van maart 2019.

Hiermee wenst verzoekende partij aan te tonen dat verwerende partij zich baseert op incohérente en

verouderde informatie, waardoor de bestreden beslissing in casu vernietigd dient te worden.

Een actueel onderzoek naar de nood aan subsidiaire bescherming dringt zich op.

Dat de bestreden beslissing hiermee artikel 48/4 Vreemdelingenwet schendt.

- 4.5.4.

Verder beschrijft ditzelfde rapport de situatie van politieke activisten en manifestanten in Irak en hun

specifiek profiel.

Het rapport beschrijft het repressieve optreden van de Iraakse overheid naar aanleiding van de

protesten in Basra:

"Between 8 and 17 July 2018, a series of protests in Basrah over water, jobs and electrical power turned

violent. The security forces, described by Human Rights Watch to belong mostly to the Ministry of

lnterior, used force against the demonstrators, resulting in three protesters being killed and at least 47

wounded. In six of the eight protests investigated by Human Rights Watch, the security forces allegedly

fired live ammunition, threw rocks and beat people during or after their arrest. The source reported that

'since July 14 [2018], the authorities have severely limited internet access across much of central and

south Iraq.'

The wave of protests rose again in September 2018 after a water crisis in Basrah described by Joel

Wing on his blog Musings on Iraq:
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'Basra's water problems took off in August. That was when people started going to the hospital after

having drank contaminated water. By September 4 up to 22,000 had been affected. The cause was

growing salinity coming from the Persian Gulf up the Shatt al-Arab, and the lack of water coming from

the north due to a new dam in Turkey. The Abadi government promised to truck in fresh water to deal

with the crisis, but Basra health officials have complained that the water delivered was not always clean

as some were filled up at desalination plants that were not checking the quality. The government knew

about both of these issues for years, and took little to no action. That led to growing anger at the

authorities, which revived the protest movement/

In the course of this wave of protests the Iranian consulate in Basrah was stormed by demonstrators,

and an oilfield in the region was overtaken where protester held workers hostage. Protesters claimed

that Iran-backed militias 'run rampant in Basra, kidnapping and extorting money from their opponents

and creating an atmosphere of fear'. Several sources note that Shia militias backed by Iran played a

major role in defeating ISIL and have since increased their influence in Iraq. Government buildings were

ransacked and burned down.

The demonstrations led to a temporarily shutdown of Iraq's only major sea port at Umm Qasr, 60 km

south of Basrah. Reuters reported that 'residents say they have been driven to the streets by corruption

that allowed infrastructure to collapse, leaving no power or safe drinking water in the heat of summer.'

The same source counted 12 deaths among the demonstrators in this wave of protest.

On 8 September 2018, the Special Representative of the United Nations Secretary-General for Iraq Jan

Kubis condemned the violent attacks on government and party offices, oil installations, the airport and

the Iranian consulate by the protesters. Citing figures the released by Iraqi High Commission for Human

Rights (IHCHR), the October 2018 report of the Secretary-General of the UN Security Council noted that

'casualties between 9 August and 3 October from the Basrah demonstrations reached 18 civilians killed

(17 men and 1 woman), 155 civilians injured (ail men) and 43 members of the security forces injured.'

Reporting on the protests in Basrah, Amnesty International noted in September 2018 that 4up until 5

September [2018], at least seven protesters were reported to have been killed due to excessive force,

including by live ammunition. On 6 September, three more protesters were reported to have been killed

as protesters took to burning government and political party buildings."

(zie bijlage, stuk4)

Gelet op de politieke activiteiten van de verzoeker in België, heeft de verzoeker aangetoond dat hij

beschikt over een specifiek en kwetsbaar profiel, waarmee in de bestreden beslissing op geen enkele

manier rekening werd gehouden.

Dat dit niet getuigt van zorgvuldig bestuur.

Dat de bestreden beslissing onvoldoende onderzoekt naar verzoekers nood aan subsidiaire

bescherming.

Dat een schending van het artikel 48/4 Vreemdelingenwet vast staat.”

Verzoeker besluit:

“Het getuigt enkel van een onzorgvuldig onderzoek dat tegenpartij compleet heeft nagelaten om ten

gronde een onderzoek te doen naar alle feiten die verzoeker heeft aangehaald ter staving van zijn

verzoek om internationale bescherming.

Dit is geen zorgvuldig bestuur.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat tegenpartij geen ten gronde onderzoek heeft verricht naar de

aangehaalde elementen, noch hiermee rekening heeft gehouden.

Verwerende partij maakt het er zich gemakkelijk vanaf door te stellen dat verzoeker onvoldoende

informatie naar voren brengt, zonder ten gronde de voorgelegde bewijsstukken te onderzoeken.

Het is aan het Commissariaat- Generaal om alle bewijsstukken die verzoeker voorlegt, ten gronde te

onderzoeken en mee in rekening te nemen.

Dat dit een schending impliceert van het artikel 48/3 Vreemdelingenwet.

Uit de bestreden beslissing blijkt ook niet dat bij de beoordeling omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus, verzoekers specifiek profiel van soenniet en politieke activist mee in rekening werd

genomen bij het nemen van de bestreden beslissing.

Meer zelfs. Het Commissariaat- Generaal baseert zich op verouderde informatie om tot zijn conclusies

te komen. Dat gelet op het meer recente rapport dat verzoekende partij naar voren brengt, dit voldoende

is om te kunnen besluiten dat er zich een schending opdringt van het artikel 48/4 Vreemdelingenwet,

minstens dat het dossier dient teruggestuurd te worden voor grondiger onderzoek.

Dat alle hierboven aangehaalde elementen getuigen van een onzorgvuldig gedrag zoals het een

administratieve dienst betaamt.
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Uit het boven uiteengezette blijkt dat de bestreden beslissing de motiveringsplicht schendt, alsook het

zorgvuldigheidsprincipe, het redelijkheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel, doordat niet alle feitelijk-

heden in rekening werden gebracht.”

2.2. Nieuwe elementen

2.2.1. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift volgende stukken toe:

- uittreksels van het EASO “COI Report Iraq: Targeting of Individuals”, maart 2019, met name p. 28, 30

en 75-76 (stukken 2, 3 en 4 bij het verzoekschrift).

2.2.2. Op 23 september 2019 maakt de verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, §1, tweede lid

van de Vreemdelingenwet een aanvullende nota over met als nieuwe elementen:

- EASO “COI Report Iraq: Security situation”, maart 2019;

- EASO “COI Report Internal Mobility”, 5 februari 2019.

2.3. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt de Raad over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle

feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek

voert op basis van het rechtsplegingsdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg

uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p.

95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij

dient verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In

toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die

tegemoet komt aan de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te

voorzien in de zin van artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een

beroep onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij

gehouden is de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex

nunc onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale bescher-

ming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast en de samenwerkingsplicht 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 bepalingen moeten worden gelezen.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase, 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
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spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer

aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijs-

materiaal. 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 moeten

deze instanties ervoor 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. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, 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, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de 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.”

2.4. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

2.4.1. Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag. Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is

een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het

land waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”
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2.4.2. De kern van verzoekers vluchtrelaas kan als volgt worden samengevat. Verzoeker heeft de

Iraakse nationaliteit en is een soennitische moslim, afkomstig uit de provincie Kerbala, in Zuid-Irak. Hij

verklaart dat hij op 23 juli 2018 deelnam aan een betoging tegen de Iraakse regering, die plaatsvond

aan de Iraakse ambassade in Brussel. Deze betoging duurde slechts tien tot vijftien minuten en er

ontstond frictie tussen de sjiitische en soennitische deelnemers, nadat de soennitische deelnemers

slogans hadden geroepen tegen de sjiitische milities, hetgeen bij de sjiitische deelnemers niet in goede

aarde viel. Na de betoging werd verzoeker geïnterviewd door een activist die het filmpje op zijn

facebook-pagina postte. Op 14 en 15 augustus 2018 werd verzoeker via facebook-messenger bedreigd

door een anoniem persoon. Omwille van deze bedreigingen stuurde verzoeker in augustus 2018 zijn

vrouw en kinderen die zich nog in Irak bevonden naar Libanon. Verzoeker vreest bij terugkeer naar Irak

te worden ontvoerd of vermoord door milities of de overheid omwille van de bedreigingen die hij na de

betoging ontving en omwille van de problemen die hij aanhaalde bij zijn eerste beschermingsverzoek.

2.4.3. Na lezing van het administratief dossier stelt de Raad samen met de verwerende partij het

volgende vast.

2.4.4. Waar verzoeker in het kader van zijn tweede beschermingsverzoek opnieuw verwijst naar

vervolging door de Failak Badr militie, moet worden vastgesteld dat zowel de verwerende partij als de

Raad in het kader van verzoekers eerste beschermingsverzoek geen geloof hebben gehecht aan een

vervolging door de Failak Badr militie. De Raad merkt op dat hij, eens hij een beslissing over een

verzoek om internationale bescherming heeft genomen, zijn rechtsmacht heeft uitgeput wat dat verzoek

betreft. Het gezag van gewijsde van het arrest nr. 205 353 van 19 juni 2018 verhindert dat de Raad zich

opnieuw zou uitspreken over elementen die als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens

wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat zijn

eerdere beoordeling anders zou zijn geweest indien dit bewijselement ten tijde van die eerdere

beoordelingen zou hebben voorgelegen. Dit is niet geval, zoals hierna zal blijken.

2.4.4. Wat betreft zijn verblijfplaatsen in Irak, blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker geen

samenhangende verklaringen kan afleggen over de duur van zijn verblijf in zijn laatste woonplaats, de

Fares wijk in Kerbala.

Zo wordt er in de bestreden beslissing correct op gewezen dat verzoeker in het kader van zijn eerste

beschermingsverzoek oorspronkelijk verklaarde vijf jaar in de Fares wijk te hebben gewoond en daarna

verklaarde dat hij er vijftien jaar heeft gewoond en dat zijn verklaringen niet strookten met de

documenten die hij neerlegde. Verzoeker betwist deze vaststellingen niet, die steun vinden in het

administratief dossier.

Ook in het kader van zijn tweede beschermingsverzoek blijven verzoekers verklaringen over zijn laatste

verblijfplaats in Irak vaag en onsamenhangend (AD CGVS, 2de VIB, stuk 6, gehoorverslag, p. 6-8). Uit

het gehoorverslag blijkt dat verzoeker geen idee heeft hoe lang hij in de Fares wijk heeft verbleven en

ook niet kan zeggen wanneer hij van de wijk Al Nasir naar de wijk Fares is verhuisd. Volgens verzoeker

is dit te wijten aan het gegeven dat de wijken dichtbij elkaar liggen. De Raad merkt samen met de

verwerende partij op dat deze uitleg weinig steek houdt omdat het over andere huizen gaat en van

verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij onderscheiden herinneringen aan deze huizen

heeft. Deze vaststelling klemt des te meer aangezien verzoeker ook stelt dat hij verhuisde naar de Fares

wijk omdat hij en zijn twee broers getrouwd waren en zijn familie een groter huis nodig had. Indien

verzoeker daadwerkelijk naar een groter huis verhuisde omwille van een familie-uitbreiding, zoals hij zelf

aangeeft, dan is het weinig aannemelijk dat hij niet bij benadering kan aangeven wanneer deze verhuis

plaatsvond.

Bovendien verklaart verzoeker nadien in zijn gehoor dat hij niet getrouwd was toen hij aankwam in de

Fares wijk en dat hij niet weet hoe lang na de aankomst in de Fares wijk hij is getrouwd. Vervolgens stelt

verzoeker dat hij twee jaar voor zijn huwelijk naar de Fares wijk is verhuisd en dit voor de val van

Saddam, hetgeen niet strookt met zijn eerdere verklaringen dat zijn familie moest verhuizen naar een

groter huis in de Fares wijk onder meer omdat hij ondertussen gehuwd was. Nog verder in het gehoor

stelt verzoeker dat hij in 2003 is getrouwd maar dat hij niet weet hoe lang voor de val van Saddam hij

naar de Fares wijk is verhuisd. Uit de beschikbare landeninformatie in het administratief dossier blijkt dat

Saddam in 2003 ten val kwam na de invasie van de coalitietroepen in Irak, hetgeen verzoeker niet

betwist. Gelet op deze belangwekkende gebeurtenis is het dan ook geheel niet overtuigend dat

verzoeker de val van Saddam niet kan koppelen aan de tijdslijn van zijn verhuis en huwelijk, zoals in de

bestreden beslissing terecht wordt vastgesteld.
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Door in zijn verzoekschrift te volharden in het betoog dat hij niet exact kan zeggen wanneer hij verhuisd

is en dat hij in 2003 getrouwd is maar zich de dag en de maand niet meer kan herinneren, doet

verzoeker geen afbreuk aan de voorgaande vaststellingen. Er wordt immers van verzoeker niet

verwacht dat hij “exact” de datum van zijn verhuis en huwelijk kan duiden, maar wel dat hij minstens zijn

verhuis wat betreft het jaartal kan situeren alsook dat hij zijn huwelijk en verhuis kan situeren ten

opzichte van de val van Saddam in 2003. Dit is gelet op zijn zeer wisselende verklaringen geenszins het

geval. Het betoog dat hij “geen foutieve informatie” wil geven, kan om deze reden niet als een redelijke

verschoningsgrond voor zijn vage en incoherente verklaringen worden aangenomen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift heden benadrukt dat hij al getrouwd was in de al Nasir wijk

vooraleer hij verhuisde naar de Fares wijk, stelt de Raad vast dat verzoeker wederom een verklaring

aflegt die strijdt met zijn eerdere verklaringen tijdens het gehoor, met name dat hij niet getrouwd was

toen hij naar de Fares wijk verhuisde. De Raad acht het niet aannemelijk dat verzoeker over de

tijdssituering van zijn huwelijk ten opzichte van zijn verhuis naar de Fares wijk geen eenduidige

verklaringen kan afleggen. Door opnieuw tegenstrijdige verklaringen af te leggen, kan verzoeker zijn

geloofwaardigheid niet herstellen.

Waar verzoeker nog stelt dat de verwerende partij hem woorden in de mond wenst te leggen zodat hij

opnieuw in de fout kan gaan, stelt de Raad vast dat dit niet meer is dan een kwalijke bewering die geen

grond vindt in de stukken van het administratief dossier.

Gelet op wat voorafgaat, treedt de Raad de verwerende partij bij in het standpunt dat verzoekers

algemene geloofwaardigheid wordt aangetast door zijn vage en incoherente verklaringen over zijn

verblijfplaatsen in Irak.

2.4.5. Ter staving van zijn tweede beschermingsverzoek en zijn nieuwe vluchtrelaas, legde verzoeker

een aantal stukken voor (AD CGVS, 2de VIB, stuk 20, map met ‘documenten’), waaronder een USB-stick

met een video van het interview dat verzoeker gaf tijdens de betoging op 23 juli 2018.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij deze video heeft bekeken en heeft vastgesteld

dat het bestand niet goed werkte waardoor slechts gedeelten van het interview kunnen worden bekeken

en vertaald. Een vertaling van dit interview op de USB-stick bevindt zich in het administratief dossier. De

transcriptie leest als volgt:

“Video stopt regelmatig [file lijkt problemen te kennen, meerdere keren geprobeerd terug herop te

starten]

Zoals iedere Arabier hier, de Irakezen hebben problemen in hun dagelijkse leven: ontvoering, moord,

geen elektriciteit.

Video stopt op 00:14

Vanaf 00:30 tot 00:57

De milities hebben de controle en de situatie is heel vermoeiend.

Vraag presentator: het volk ging op straat en demonstreren tegen de overheid, er ontbreken diensten,

wat is jouw verwachting, de mensen van Basra waren de eersten die op straat kwamen

Vanaf 01:07

Het is heel moeilijk, de politie en de militie gaan demonstaties met kogels beantwoorden, dan wordt het

erger of moeilijker.”

De verwerende partij stelt vast dat uit de vertaalde gedeelten blijkt dat verzoeker commentaar geeft op

de algemene politieke situatie in Irak waarbij hij aanhaalt dat de bevolking het moeilijk heeft door het

gebrek aan publieke diensten en de onveilige situatie, die onder andere het gevolg is van de activiteiten

van milities. Deze bevinding vindt steun in de hierboven weergegeven vertaling en wordt op zich door

verzoeker niet betwist.

Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift dat de verwerende partij evenwel niet met zekerheid kan

oordelen dat hij enkel commentaar geeft op de algemene politieke situatie in Irak als zij niet eens alle

bewijsmateriaal van verzoeker kan vertalen. Hij meent dan ook dat de verwerende partij niet heeft
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voldaan aan haar samenwerkingsplicht en haar onderzoeksbevoegdheid heeft geschonden door de

bewijslast die verzoeker naar voren heeft gebracht niet te analyseren. De verwerende partij had hem

minstens op de hoogte kunnen stellen en vragen om de file opnieuw over te maken, hetgeen zij niet

heeft gedaan.

Vooreerst blijkt uit de transcriptie dat de gedeelten van het interview die niet bekeken konden worden

zich beperken tot 26 seconden. Het is in de eerste plaats aan verzoeker, indien hij zijn vluchtrelaas wil

staven met materiaal dat zich op een elektronische drager bevindt, zoals een USB stick, zorgvuldig te

handelen. Hij moet zich er van vergewissen dat deze elektronische drager naar behoren werkt. Een

slechte werking ervan kan de verwerende partij dan ook niet worden verweten. De Raad stelt verder

vast dat verzoeker slechts een zuiver theoretisch betoog houdt. Hij maakt immers niet in concreto

aannemelijk dat hij tijdens de niet-bekeken gedeelten van het interview, op de USB stick, welbepaalde,

essentiële en belangrijke verklaringen aflegde waarmee de verwerende partij rekening had moeten

houden en die de bestreden motivering en beslissing hadden kunnen beïnvloeden. Verzoeker maakt in

het thans voorliggende beroep overigens geen gebruik van de mogelijkheid om een goede werkend

bestand voor te leggen of een transcriptie van het volledige interview.

Bovendien blijkt uit het administratief dossier en uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij, in

het kader van haar onderzoeksbevoegdheid, de video van het interview dat op facebook werd

gepubliceerd heeft opgezocht en ook heeft teruggevonden. Een vertaling van dit interview bevindt zich

in het administratief dossier. De transcriptie leest als volgt:

“In Irak is er armoede geen werk, geen elektriciteit, geen water. Wij hebben geen andere keuze dan te

demonstreren voor de ambassade

Presentator: U wil een boodschap doorgeven.

Wij zijn natuurlijk allemaal gevlucht, iedereen om zijn eigen redenen: doodsbedreigingen, vrees voor

leven, andere redenen. Het leven in Irak is moeilijk en vermoeiend.

Presentator: de demonstratie in Basra is vreedzaam begonnen en tegen het parlement en de overheid.

Denk u dat die goed gaat eindigen.

[video stopt].”

De verwerende partij stelt terecht vast dat dit interview, gepubliceerd op facebook, een zeer kort inter-

view is waar verzoeker de voorgaande vrij algemene uitspraken doet over de politieke- en veiligheids-

situatie in Irak, hetgeen verzoeker niet betwist.

Ten slotte merkt de Raad op dat verzoeker tijdens zijn gehoor werd gevraagd uiteen te zetten wat hij

had verklaard tijdens het interview. In het gehoorverslag kan het volgende worden gelezen (AD CGVS,

2de VIB, stuk 6, gehoorverslag 24-25):

“- Welke vragen heeft de activist u gesteld?

Eigenlijk in het begin vroeg hij wat jullie bereiken van de betoging en of de betoging in Irak iets zal

veranderen.

- Dat zijn de enige twee vragen?

Wat is de bedoeling van jullie betoging en wat willen jullie.

- Wat hebt u geantwoord?

Eigenlijk ik heb hem gezegd dat we bedoeling hebben om onze broeders in Basra willen ondersteunen

En we zijn tegen het moorden en het geweld.

- Nog iets anders?

Hij vroeg me ook wat de betoging ging bereiken en wat er nog zou gebeuren.

Ik zie in burgeroorlog.

- In Irak bedoelt u?

Ik heb ook verteld we zij hier als Irakezen die ons land hebben verlaten door de problemen de milities

hebben ons weggejaagd.

Mijn antwoorden zijn gefilmd.”

Ook uit zijn eigen weergave van het interview blijkt dat verzoeker enkel algemene commentaar gaf op

de politieke situatie en de onveilige toestand in Irak die onder andere het gevolg is van de activiteiten

van milities.
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Gelet op wat voorafgaat onderschrijft de Raad dan ook de pertinente vaststelling van de verwerende

partij dat verzoeker op de twee video’s, die beide andere fragmenten weergeven van hetzelfde interview

dat hij gaf aan H.K., niets dermate controversieel of buitengewoon zegt dat er kan worden verwacht dat

dit de aandacht zou trekken van de milities of de overheid en dat zij verzoeker daardoor als vijand

zouden bestempelen. Zoals reeds vermeld, laat verzoeker na in concreto aan te tonen dat de niet-

bekeken gedeelten van het interview passages bevatten die in andere zin kunnen doen oordelen.

Verzoeker stelt nog dat hij herkenbaar in beeld werd gebracht tijdens het interview, maar hij doet

hiermee geen afbreuk aan de vaststelling dat niet blijkt dat hij tijdens dit interview iets dermate

controversieel of buitengewoon heeft gezegd dat hij de aandacht heeft getrokken van de milities of de

Iraakse overheid.

2.4.6. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij tevens rekening heeft gehouden met

verzoekers verklaringen omtrent zijn deelname aan de betoging.

De verwerende partij maakt hierbij volgende vaststellingen:

- Verzoeker heeft slechts aan één betoging in België deelgenomen, is op geen andere wijze politiek

actief en hij heeft ook niets gezien in de Iraakse media over de betoging.

- De video waarop verzoeker een interview geeft na de betoging lijkt enkel te zijn verschenen op de

facebookpagina van de persoon die het interview afnam (H.K.). Hoewel verzoeker stelt dat H.K. een

bekende Iraakse activist is van wie hij denkt dat de overheid hem in de gaten houdt, blijkt uit zijn

facebookaccount dat hij vooral posts publiceert met betrekking tot voetbal, en weinig politieke

activiteiten ontwikkelt. Verzoeker kende hem bovendien zelf niet vóórdat hij hem interviewde en de

video op facebook zette. Verzoeker heeft pas na zijn interview bij DVZ in het kader van zijn tweede

beschermingsverzoek zijn account en het filmpje van zijn interview teruggevonden. Verzoekers naam

wordt niet genoemd tijdens dit interview of op de facebookpagina van de activist die overigens zijn naam

ook niet heeft gevraagd.

- Verzoeker verklaart dat er nog andere mensen aan het filmen waren tijdens de betoging maar hij weet

niet over welke media het ging en of het Iraakse media waren.

- In de bedreigingen die verzoeker werden gestuurd stond onder andere een foto van verzoeker tijdens

de betoging, waar hij een bord vastheeft met een slogan tegen de Failak Badr militie. Verzoeker heeft

nergens gezien dat deze foto gepubliceerd is.

Deze vaststellingen vinden steun in het administratief dossier en zijn pertinent en correct.

Op basis van het geheel van deze vaststellingen, komt de Raad samen met de verwerende partij tot het

besluit dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat zijn politieke activiteiten zeer kleinschalig zijn en dat de

ruchtbaarheid die er in de publieke sfeer aan gegeven is zich beperkt tot de publicatie van een interview

op de facebookpagina van een privépersoon, die zelfs zijn naam niet noemde.

Verzoeker meent dat het niet ernstig is dat zijn relaas niet geloofwaardig wordt bevonden omdat hij niet

bij naam wordt genoemd in het interview. Met dit betoog weerlegt verzoeker alvast de correcte

vaststelling niet dat zijn naam niet wordt genoemd. Belangrijker is evenwel dat nergens uit blijkt dat de

verwerende partij verzoekers relaas ongeloofwaardig acht om de enkele reden dat zijn naam niet wordt

genoemd in het interview. Integendeel, deze vaststelling moet worden gelezen in samenhang met de

overige hierboven weergegeven vaststellingen, die verzoeker niet betwist noch weerlegt. Zoals reeds

vermeld, is het op basis van het geheel van deze vaststellingen dat wordt geoordeeld dat verzoekers

politieke activiteiten zeer kleinschalig zijn en dat de ruchtbaarheid die eraan wordt gegeven zeer beperkt

is. Verzoeker overtuigt dan ook niet, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt gesteld, dat hij door

deze deelname aan één betoging een interessant doelwit zou worden voor de milities en de Iraakse

overheid.

In zijn verzoekschrift herhaalt verzoeker zijn verklaring dat het personeel van de ambassade de

betogers heeft gefilmd. Evenwel benadrukt de Raad dat verzoeker ook heeft verklaard dat zijn naam als

deelnemer aan de betoging niet bekend is. Samen met de vaststelling dat zijn politieke activiteiten zeer

kleinschalig zijn en dat de ruchtbaarheid die eraan wordt gegeven zeer beperkt is, maakt verzoeker niet

aannemelijk dat er redenen zijn om te veronderstellen dat hij bij terugkeer omwille van zijn deelname

aan één betoging vervolgd zou worden. De bevinding dat de Iraakse overheid met hardhandige

repressie reageerde op de betogingen in Basra, doet hieraan geen afbreuk.

2.4.7. Gelet op de voorgaande terechte vaststellingen dat verzoekers politieke activiteiten zeer klein-

schalig zijn, dat de ruchtbaarheid die eraan wordt gegeven zeer beperkt is en dat niet blijkt dat hij tijdens

het interview iets dermate controversieel of buitengewoon heeft gezegd dat hij de aandacht heeft
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getrokken van de milities of de Iraakse overheid, zoals blijkt uit punten 2.4.5. en 2.4.6., treedt de Raad

de verwerende partij bij in het standpunt dat de politieke activiteiten van verzoeker in België niet van een

zodanige zichtbaarheid, omvang of aard zijn dat verzoeker een voor de hand liggend doelwit zou zijn

voor bedreigingen.

2.4.8. Uit de bestreden beslissing blijkt dat ook rekening werd gehouden met verzoekers verklaring dat

er een sjiitische geestelijke op de betoging aanwezig was.

Hierbij blijkt geenszins dat de verwerende partij enige verwachting koesterde dat verzoeker op de

hoogte is van het leven van deze geestelijke, zoals verzoeker voorhoudt in zijn verzoekschrift. De

verwerende partij stelt enkel vast dat verzoeker zich de naam van deze geestelijke niet kon herinneren

en niets over hem wist, hetgeen steun vindt in het administratief dossier. Dit is een relevante vaststelling

om verzoekers vrees voor vervolging te beoordelen aangezien verzoeker ook verklaarde dat deze

geestelijke een medewerker is van het Iraakse regime. Verzoeker meent dat hij dit staafde met de

nodige stukken. Evenwel wordt in de bestreden beslissing terecht en pertinent vastgesteld dat tijdens

het gehoor bleek dat verzoeker de nieuwsberichten over deze geestelijke niet gelezen heeft of zich er

toch niets meer van herinnert.

Gevraagd of deze geestelijke betrokken zou kunnen zijn bij de bedreigingen tegen hem, verklaarde

verzoeker inderdaad eerst dit niet te weten. Verzoeker gaat er in zijn betoog echter aan voorbij dat hij

daarna ook verklaarde “ik denk het niet persoonlijk kent hij mij niet” (AD CGVS, 2de VIB, stuk 6,

gehoorverslag, p. 22). De verwerende partij legt bijgevolg geen woorden in de mond van verzoeker.

Integendeel, het is verzoeker die in zijn verzoekschrift tracht zijn verklaringen te wijzigen door te stellen

dat hij de geestelijke niet persoonlijk kent. Verzoeker verklaarde echter dat de geestelijke hem niet

persoonlijk kent. Het is op basis van deze verklaring dat de verwerende partij terecht besluit dat het

gegeven dat verzoeker zelf zegt dat deze geestelijke niet weet hij is, zijn vrees voor de Iraakse overheid

verder ondergraaft. In zoverre verzoeker nog stelt dat deze geestelijke beelden van verzoeker kan

doorspelen aan de Iraakse overheden, merkt de Raad op dat verzoeker hier tijdens zijn gehoor nooit

melding van heeft gemaakt en deze bewering niet verder staaft.

2.4.9. De verwerende partij houdt tenslotte ook rekening met verzoekers verklaringen over de

bedreigingen die hij heeft ontvangen. Zij besluit dat verzoeker weinig interesse vertoont in de persoon

die hem bedreigde aangezien hij weinig moeite heeft gedaan om meer te weten te komen over deze

persoon en ook weinige interesse vertoont in het al dan niet bewaren van de berichten die deze persoon

hem stuurde. De Raad stelt vast dat dit besluit is gebaseerd op een aantal bevindingen waarover

uitgebreid wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing. Deze pertinente bevindingen vinden steun in

het administratief dossier. Door louter te herhalen dat hij heeft gezocht naar de namen Y.A. en Y.H. en

te poneren dat dit veel voorkomende namen zijn, doet verzoeker geen afbreuk aan de vaststelling dat

het geheel van zijn verklaringen erop duidt dat hij weinig actie heeft ondernomen om de persoon die

hem bedreigde te identificeren. In zijn verzoekschrift wijst verzoeker er nog op dat hij een week na de

bedreigingen een klacht heeft neergelegd bij de politie en dat het hem dus niet kan worden verweten dat

hij geen enkele interesse toonde in de bedreigingen die hij via facebook ontving. Verzoeker slaagt er

met deze kritiek echter niet in de pertinente bevindingen in de bestreden beslissing te weerleggen.

Immers, indien verzoeker de bedreigingen zo ernstig neemt dat hij klacht neerlegt bij de politie én zijn

gezin in Irak onmiddellijk naar het buitenland stuurt, dan kan redelijkerwijze worden verwacht dat

verzoeker zich meer moeite had getroost om te weten te komen wie hem bedreigde door op de

accountnaam van de verzender van de bedreigingen te klikken of de bedreigingen zorgvuldig bij te

houden, hetgeen hij echter niet heeft gedaan zoals in de bestreden beslissing terecht wordt vastgesteld.

De Raad treedt de verwerende partij bij in het standpunt dat dit niet het gedrag is dat men kan

verwachten van een persoon die werkelijk op een ernstige manier wordt bedreigd, wat verder de

geloofwaardigheid van deze bedreigingen ondermijnt.

Wat betreft de neergelegde facebookberichten, merkt de verwerende partij terecht op dat facebook-

berichten in se gemakkelijk te fabriceren zijn door het aanmaken van een valse account, hetgeen

verzoeker niet betwist noch weerlegt. De verwerende partij kon dan ook terecht besluiten dat aan de

voorgelegde facebookberichten, gelet op de mogelijkheid tot fabricage, slechts een zeer relatieve

bewijswaarde kan worden gehecht.

Verzoeker meent dat er sprake is van een tegenstrijdige motivering waar er enerzijds wordt gesteld dat

hij onvoldoende bewijsstukken voorlegt en anderzijds wordt gesteld dat zijn bewijsstukken slechts een

relatieve bewijswaarde hebben. De Raad leest nergens in de bestreden beslissing dat verzoeker wordt

verweten onvoldoende bewijsstukken voor te leggen. Wel wordt vastgesteld dat verzoekers

desinteresse in de persoon die hem bedreigde en zijn desinteresse in het bewaren van de berichten die
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hem werden verstuurde blijk geven van een gedrag dat niet overeenstemt met het gedrag van een

persoon die werkelijk op een ernstige manier wordt bedreigd.

De persoon die hem bedreigde stuurde een foto waar verzoeker opstaat met een bord waarop hij Failak

Badr vervloekt. De verwerende partij meent dat verzoeker zijn politieke activiteiten in België en de door

hem ondergane bedreigingen op een indirecte wijze koppelt aan de vervolging door Failak Badr,

hetgeen verzoeker niet betwist. De verwerende partij merkt terecht op dat reeds in het kader van een

eerste beschermingsverzoek verzoekers voorgehouden vervolging door Failak Badr ongeloofwaardig

werd bevonden, hetgeen een bijkomende indicatie is dat ook zijn huidige problemen niet geloofwaardig

zijn. Bijkomend stelt de Raad samen met de verwerende partij vast dat verzoeker eveneens weinig

interesse vertoonde in de bedreigingen die andere deelnemers van de betoging hebben ontvangen,

zoals in de bestreden beslissing omstandig wordt geduid, en dat dit gebrek aan interesse moeilijk te

verenigen valt met verzoekers voorgehouden ernstige vrees. Tevens blijkt dat verzoeker niet bijzonder

veel moeite heeft gedaan om de stand van zaken van zijn klacht bij de politie op te volgen, zoals in de

bestreden beslissing terecht wordt opgemerkt. Ten slotte merkt de Raad samen met de verwerende

partij op dat verzoeker zeer drastische maatregelen heeft genomen nadat hij de bedreigingen heeft

ontvangen, met name door zijn familie naar Libanon te sturen hoewel zij niets hadden gehoord van de

persoon die verzoeker bedreigde, die niet in verhouding staan met het feit dat hij weinig moeite heeft

gedaan om deze persoon te vinden. Geen van deze bevindingen wordt door verzoeker betwist of

weerlegd.

2.4.10. Gelet op wat voorafgaat oordeelt de verwerende partij terecht dat verzoekers algemene

geloofwaardigheid wordt aangetast door zijn vage en incoherente verklaringen over zijn woonplaatsen in

Irak en dat aan de aangehaalde bedreigingen geen geloof kan worden gehecht. Verder besluit de

verwerende partij terdege dat verzoekers politieke activiteiten niet van een omvang of aard zijn dat ze

op zich aanleiding zouden kunnen geven tot vervolging.

De bevindingen en vaststellingen waarop de verwerende partij dit oordeel baseert, vinden steun in het

administratief dossier, hebben betrekking op de kern van het vluchtrelaas en zijn pertinent en correct.

Verzoeker slaagt er niet om deze bevindingen en vaststellingen aan de hand van concrete elementen

en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, te verklaren of te weerleggen. Deze bevindingen en

vaststellingen worden dan ook integraal overgenomen door de Raad.

Het geheel aan documenten, objectieve landeninformatie en verzoekers verklaringen in acht genomen

en bekeken in hun onderlinge samenhang, treedt de Raad de verwerende partij bij in het standpunt dat

aan verzoekers relaas en vrees om door de milities of de Iraakse overheid te worden ontvoerd of

vermoord geen geloof kan worden gehecht.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden, zoals bepaald in artikel 48/6, §4 van de Vreemdelingenwet.

Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen.

2.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.5.1. Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

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

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

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

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

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

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

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

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”
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Uit dit artikel volgt dat verzoeker, opdat hij de subsidiaire beschermingsstatus kan genieten, bij

terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” moet lopen. Het begrip “reëel risico” wijst op de

mate van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden blootgesteld aan ernstige schade. Het risico

moet echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch. Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie

onderscheiden situaties te voorzien.

2.5.2. Gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn relaas komt verzoeker niet in aanmerking voor de

erkenning als vluchteling. Hij kan zich bijgevolg ook niet langer steunen op de elementen aan de basis

van zijn relaas om aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zou lopen, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b), van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker verwijst naar zijn politieke activiteiten in België en meent dat hij heeft aangetoond dat hij

beschikt over een specifiek en kwetsbaar profiel als politieke activist. Hij verwijst naar het EASO rapport

inzake Irak “Targeting of individuals” van maart 2019 (stuk 4 bij het verzoekschrift). De Raad herhaalt

dat de bevinding dat de Iraakse overheid met hardhandige repressie reageerde op de betogingen in

Basra, geen afbreuk doet aan de terechte vaststellingen dat verzoekers politieke activiteiten zeer

kleinschalig zijn, dat de ruchtbaarheid die eraan wordt gegeven zeer beperkt is en dat niet blijkt dat hij

tijdens het interview iets dermate controversieel of buitengewoon heeft gezegd dat hij de aandacht heeft

getrokken van de milities of de Iraakse overheid. Bijgevolg blijkt niet dat de politieke activiteiten van

verzoeker in België van een zodanige zichtbaarheid, omvang of aard zijn dat verzoeker een specifiek en

kwetsbaar profiel heeft als politiek activist waardoor hij bij terugkeer dreigt te worden geviseerd.

Verzoeker benadrukt dat hij een soennitische moslim is en afkomstig uit de stad Kerbala, een

overwegend sjiitische stad. Hij meent een specifiek profiel te hebben waarmee rekening moest worden

gehouden. Vervolgens verwijst hij naar het EASO-rapport inzake Irak “Targeting of individuals” van

maart 2019 (stukken 2 en 3 bij het verzoekschrift), meent hij dat de informatie van de verwerende partij

verouderd is en stelt hij dat voornamelijk soennieten worden geviseerd en gedood.

Verzoekers profiel als soenniet werd reeds beoordeeld door de verwerende partij in het kader van zijn

eerste beschermingsverzoek waarbij werd gemotiveerd:

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

Commissariaat-generaal beschikt (de COI Focus “Irak. De positie van de soennitische minderheid in

Zuid-Irak”, d.d. 12 juli 2016; en de COI Focus “Irak. De bereikbaarheid van de zuidelijke provincies via

internationaal luchtverkeer en via intern wegverkeer”, d.d. 12 juli 2016) dat de situatie van de

soennitische gemeenschap in Zuid-Irak actueel niet van die aard is dat er sowieso nood is aan

internationale bescherming.

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

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

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

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

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

er niet.

Tegelijk kende de regio in 2015 een toename van het crimineel en tribaal geweld, alsook van de invloed

van sjiitische milities die soms controleposten bemannen. De meerderheid van de excessen waaraan de

sjiitische milities zich schuldig maken is evenwel in Centraal-Irak gesitueerd. Berichten dat soennieten

bij verplaatsingen in Zuid-Irak systematisch moeilijkheden ondervinden, zijn er niet.

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

soennieten in Zuid-Irak.

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

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

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

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

blijft. U moet uw vrees voor vervolging of uw risico op ernstige schade dus in concreto aantonen.”

Deze beoordeling werd door de Raad gehandhaafd in het arrest nr. 205 353 van 15 juni 2019.

De COI Focus “Irak. Veiligheidssituatie Zuid-Irak” van 28 februari 2018 (AD CGVS, 2de VIB, stuk 21) en

het EASO “Country of origin report Iraq: security situation” van maart 2019, waarnaar verwerende partij

verwijst in haar aanvullende nota, bevestigen dat deze beoordeling nog steeds actueel is.
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Verzoeker haalt uittreksels aan uit het EASO-rapport die enkel betrekking hebben op de provincies Babil

en Basra, terwijl hij afkomstig is uit de provincie Kerbala. Bovendien blijken deze uittreksels enkel

betrekking te hebben op incidenten die zich voordeden in 2014, 2015 en 2016. Dit is dezelfde tijds-

periode die reeds in acht werd genomen bij de beoordeling van verzoekers profiel als soenniet in het

kader van zijn eerste beschermingsverzoek.

Bijgevolg toont verzoeker niet aan dat de beoordeling dat soennieten niet het voorwerp zijn van

systematische vervolging in Zuid-Irak niet langer actueel is noch dat een andere beoordeling zich

opdringt. De Raad besluit, het voorgaande in acht genomen, dat het loutere gegeven soenniet te zijn, op

zich niet volstaat om het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging noch een reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet vast te stellen. Er kan

uit de landeninformatie die door beide partijen wordt voorgelegd niet worden afgeleid dat de situatie in

Zuid-Irak dermate ernstig is voor soennieten dat verzoeker louter door zijn geloofsstrekking dreigt te

worden geviseerd of vervolgd.

Verzoeker moet aldus concrete, op zijn persoon betrokken elementen of feiten aanreiken waaruit zou

blijken dat hij persoonlijk omwille van zijn soennitische geloofsovertuiging dreigt te worden geviseerd of

vervolgd bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst. Gelet op de ongeloofwaardigheid van

zijn relaas, blijft verzoeker hiertoe in gebreke. Er zijn verder geen concrete aanwijzingen dat hij louter

omwille van het feit dat hij soenniet is, dreigt te worden vervolgd of geviseerd in de provincie Kerbala.

Ten slotte blijkt 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 omdat hij specifiek wordt geviseerd.

2.5.3. In het kader van de beoordeling van een reëel risico op ernstige schade, zoals bedoeld in artikel

48/4, c) van de Vreemdelingenwet, betwist verzoeker niet dat in casu de veiligheidssituatie in de

provincie Kerbala, gelegen in Zuid-Irak, moet worden beoordeeld.

Wat de beoordeling van de actuele veiligheidssituatie in deze regio van herkomst betreft, stelt de Raad

vast dat bij aanvullende nota van 23 september 2019 de verwerende partij de beschikbare landen-

informatie aanvulde met het EASO COI Report Iraq: Security situation van maart 2019 en het EASO

COI Report: Iraq – Internal Mobility van 5 februari 2019.

In haar aanvullende nota zet verwerende partij het volgende uiteen:

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

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

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

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

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

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

waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden.

(...)

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

Uit de beschikbare informatie Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen

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

Bagdad dient te verlopen. Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale

luchthavens in Basra, en Najaf, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot

bereikbaar zijn. Personen die naar Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar hun

bestemming in Zuid-Irak reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.”

In het licht van de voorliggende actuele objectieve landeninformatie, concludeert de Raad samen met de

verwerende partij dat er actueel in de voormelde zuidelijke provincies geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar deze zuidelijke provincies van

Irak louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven

of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen enkel

element aan dat hierover anders doet beslissen.

Verzoeker heeft verder geen bewijs geleverd van ‘persoonlijke omstandigheden’ die ertoe zouden leiden

dat hij een groter risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon dan andere burgers in

zijn herkomstregio, dit zijn de zuidelijke provincies van Irak. Evenmin blijkt dit uit de stukken van het

rechtsplegingsdossier.

2.5.4. Gelet op het voormelde, toont verzoeker niet aan dat er in zijn geval zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

2.6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het CGVS werd gehoord. Tijdens dit gehoor

kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon

hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit

alles in aanwezigheid van een tolk die het Arabisch machtig is.

De Raad stelt verder vast dat de verwerende partij zich voor het nemen van de bestreden beslissing

heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over

verzoekers land van herkomst en op alle dienstige stukken. De stelling dat de verwerende partij niet

zorgvuldig is te werk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.7. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de verwerende partij. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier,

gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

2.8. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 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 acht november tweeduizend negentien door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


