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nr. 230 376 van 17 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. DIENI

Rue des Augustins 41

4000 LIÈGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 3 oktober 2019 heeft

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

30 augustus 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 7 november 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat J.

DIENI en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraakse nationaliteit en bent u op 3 februari 1969 geboren in

Bagdad, Irak. U bent een soennitische moslim van Arabische origine. U heeft quasi heel uw leven in de

wijk el Yarmouk, Bagdad, gewoond. U werkte als mecanicien, eerst in een garage in uw eigen wijk en

vervolgens bij het Olympisch Comité waar Uday Hoessein aan het hoofd stond. U was er

verantwoordelijk voor de reparatie van de wagens van hooggeplaatste personen. U bent in de jaren

negentig gehuwd met S.N., een Armeense christen en u heeft één dochter.
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U werkte in het Olympisch Comité tot aan de val van het regime van Saddam Hoessein in 2003. In 2004

kwamen de personeelsgegevens van de werknemers van het Olympisch Comité in handen van de

Badr militie. De militie viel uw huis binnen en namen u mee. U werd drie à vier weken gevangen

gehouden, mishandeld en ondervraagd over de verblijfplaats van Saddam Hoessein en Uday Hoessein.

U bleef volhouden dat u van niets wist daar u slechts een eenvoudige mecanicien was. De plaats in

Ameriyah waar u gevangen werd gehouden werd aangevallen en u kon ontsnappen. U dook onder bij

een vriend van u in Mansour. In 2005 werd u aan een controlepost door Badr militie tegen gehouden en

wederom gearresteerd. U werd naar de gevangenis van Jaderiyah overgebracht. Ook dit keer werd u

mishandeld, gefolterd en ondervraagd. De Amerikanen bestormden dit gebouw en ze bevrijdden de

gevangenen. U dook onder bij een vriend. In 2006 hebben onbekenden uw huis in brand gestoken. U

verliet Irak in de winter van 2008 en reisde naar Noorwegen waar u een verzoek voor

internationale bescherming indiende. Uw aanvraag zou uiteindelijk tot negenmaal toe afgewezen

worden. Uw moeder verhuisde ondertussen in 2010 vanuit de Yarmouk wijk naar uw tante in de Jamia

wijk om eventuele problemen met de Badr militie te voorkomen. U reisde in 2010 of 2011 naar

Nederland vanwaar u naar Noorwegen gerepatrieerd werd. In 2013 verscheen uw naam in een

namenlijst van ex-getrouwen van het regime van Saddam Hoessein die geliquideerd moeten worden.

Deze lijst werd gepubliceerd in een krant. In 2015 besloot uw echtgenote na jarenlang rondzwerven in

Bagdad terug te keren naar het huis in Yarmouk. Twee dagen later werd het huis binnen gevallen. Uw

dochter en vrouw werden hardhandig aangepakt en men wilde weten waar u was. U werd

ervan beschuldigd terrorist te zijn omdat u met Uday had samengewerkt. In 2016 werd u gecontacteerd

door uw vriend A.. Hij zei dat hij een dreigbrief gevonden had bij uw huis waarin stond dat men u zou

vinden en doden. Op hetzelfde moment kwam de politie langs die op hun beurt zei dat ze een

arrestatiebevel voor u hadden. U diende een verzoek voor internationale bescherming in België in op 22

februari 2018.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u een origineel arrestatiebevel neer, een document van het

National Center for Justice Iraq in verband met uw detentie in Jaderiyah, een attest geschreven door B.

A.I. over uw verblijf bij hem in 2007, een origineel krantenartikel met een lijst van gezochte personen,

een origineel internationaal rijbewijs, een origineel certificaat ivm met uw lidmaatschap bij de

handelsunie, een kopie van het nationaliteitsbewijs van uw vrouw, een attest van de centrumarts, een

huwelijksakte, een klacht ingediend bij het politiestation van Al Bayaa, een kopie van uw identiteitskaart

en een beslissing van de Noren in verband met de afwijzing van uw verzoek voor internationale

bescherming aldaar.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Na een grondige analyse van uw asielaanvraag door het CGVS dient te worden vastgesteld dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor een

persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie van Genève of

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

bescherming en dit omwille van de hierna volgende redenen.

Volgens uw verklaringen heeft u Irak in 2008 verlaten en bent u naar Noorwegen gereisd. U heeft

aldaar een verzoek om internationale bescherming ingediend. U verklaart dat u in Noorwegen dezelfde

asielmotieven aanhaalde als degene die u momenteel ook in België inroept. In casu, vervolging omwille

van uw vroegere werkzaamheden. De Noorse asielinstanties hebben uw aanvraag afgewezen. U heeft

negen keer beroep aangetekend, maar uw aanvraag werd telkens opnieuw afgewezen. U wist de

precieze motivatie van de weigeringsbeslissing naar eigen zeggen niet (CGVS p.14, p.15). De

vaststelling dat de afgelopen tien jaar de Noorse asielinstanties uw aanvraag voor internationale

bescherming herhaaldelijk afgewezen hebben en u in België dezelfde asielmotieven aanhaalt als in

Noorwegen, werpt reeds een negatief licht op de appreciatie van uw verzoek.
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Het is immers zo dat de Europese asielinstanties eenzelfde referentiekader hanteren, met name

de Vluchtelingenconventie van Geneve. U was echter van mening dat België de mensenrechten

respecteert en dat er belangrijke beslissingen op Europees niveau genomen worden. U ging ervan uit

dat dit in uw voordeel zou spelen (CGVS p.15). Het CGVS heeft navraag gedaan bij de Noorse

asielinstanties naar uw verzoek om internationale bescherming aldaar. De verklaringen die u aflegde bij

de Noorse evenknie van het CGVS verschillen evenwel wezenlijk met de verklaringen die u in België liet

optekenen.

Zo dient er allereerst te worden vastgesteld dat u in Noorwegen klaarblijkelijk nog verklaarde dat u

geviseerd werd door het Mehdi leger. In België verklaart u evenwel dat u geviseerd werd door de Badr

groepering. U rept met geen woord over het Mehdi leger. Het hoeft geen betoog dat deze vaststelling de

totale geloofwaardigheid van uw asielrelaas reeds in zeer ernstige mate ondermijnt.

Vervolgens kan er worden vastgesteld dat u ten aanzien van de Noorse asielinstanties aanhaalde dat

uw garage tijdens de invasie van de Amerikanen werd geplunderd, dat uw auto in 2005 of in 2006 in

brand werd gestoken en u via een dreigbrief met de dood werd bedreigd. In het kader van uw

beroepsprocedure haalde u eveneens aan dat u beschoten werd in 2007 (zie vertaling Noors

asieldossier). De aangehaalde vervolgingsfeiten verschillen in ernstige mate met wat u tijdens het

gehoor op het CGVS verklaarde. U haalde hier aan dat u vlak na de val van het regime van Saddam

Hoessein gedurende vier weken aangehouden werd door de Badr militie dewelke u ondervroeg over de

verblijfplaats van Saddam Hoessein en Uday Hoessein. In 2004 zou u beschoten zijn toen u op weg

was naar huis. U diende hier klacht voor in (CGVS p.18). U zou in 2005 nogmaals door de Badr militie

vastgehouden zijn en dankzij tussenkomst van de Amerikanen terug vrij gekomen zijn. Dat u bij beide

asielinstanties geen gelijklopende verklaringen aflegt ondermijnt verder in ernstige mate de

geloofwaardigheid van uw verklaringen. Er kan immers aangenomen worden dat u reeds bij aanvang

van uw asielprocedure de relevante vervolgingsfeiten te kennen geeft zodanig dat er een correcte

inschatting van de door u ingeroepen vrees kan gemaakt worden. Dat u uw dubbele detentie door Badr

bij de Noorse collega’s verzweeg is bijgevolg nefast voor de geloofwaardigheid van deze

vervolgingsfeiten en bij uitbreiding van uw algehele geloofwaardigheid.

Verder verklaarde u bij de Noren dat u in 2006 naar de familie van uw vrouw in Harethia verhuisde om

de laatste maanden van uw verblijf in Bagdad in Dora te vertoeven (zie vertaling Noors dossier). In

België verklaarde u dan weer dat u heel uw leven in Yarmouk gewoond had en de laatste zes maanden,

bij benadering sinds juni 2007, naar de wijk Ameriyah verhuisd zou zijn. Het was uw vrouw die reeds

voor uw vertrek op uw aanraden naar Dora verhuisde (CGVS p.10, p.11). Dat u in beide Europese

lidstaten geen gelijklopende verklaringen aflegt over de redenen waarom u Irak verliet is eens te meer

nefast voor uw geloofwaardigheid en die van uw asielrelaas in het bijzonder.

Voorts kan er aangestipt dat u verklaart Irak reeds in 2008 te hebben verlaten. U vertoeft reeds tien jaar

buiten uw land van herkomst. U vreest vervolging omdat u in de periode dat Saddam Hoessein aan de

macht was als mecanicien voor het Olympisch Comité werkte waar Uday Hoessein, zoon van Saddam

Hoessein, aan het hoofd stond. Voorgehouden werkzaamheden die u overigens op geen enkele wijze

kunt staven. De val van het regime van Saddam Hoessein vond bovendien reeds plaats in 2003. Dat u

in 2019, vijftien jaar nadat u uw werkzaamheden voor Uday neerlegde, nog steeds hiervoor zou

vervolgd worden is op zich reeds weinig aannemelijk. Uit de objectieve informatie waar het CGVS over

beschikt, kan er geconcludeerd worden dat zelfs Baathisten anno 2018 niet meer vervolgd worden

louter en alleen omwille van hun lidmaatschap bij de Baathpartij. Het zijn enkel de personen die zich

schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid die eventueel nog een risico zouden

lopen. U was zelfs geen lid van de Baathpartij en stelt dat u niet meer was dan een mecanicien.

U repareerde auto’s en u zou niet op de hoogte geweest zijn wat er zich daadwerkelijk allemaal

afspeelde in het gebouw waar u werkzaam was. Als u dan toch, zoals u zelf beweert, niet meer was dan

een mecanicien, is het niet aannemelijk dat u nu, meer dan vijftien jaar na de val het regime van

Saddam Hoessein nog steeds vervolgd zou worden. U beweerde dat u veel contacten had met

belangrijke mensen en u daarom zaakjes voor de wijkbewoners kon regelen. U werd met andere

woorden positief bekeken in de wijk (CGVS p.27 p.28). Daar u niets te verwijten viel aangaande uw

werk ten tijde van het regime van Saddam Hoessein en u zelfs veeleer in een positief daglicht stond, is

het niet geloofwaardig dat u actueel nog steeds vervolgd zou worden omwille van uw werk als

mecanicien. U kan niet aannemelijk maken dat u omwille van uw profiel, met name mecanicien, een

vrees voor vervolging dient te koesteren.
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U heeft verder geen overtuigende aanwijzingen dat u sinds uw vertrek nog steeds een persoonlijk en

systematische vervolging dient te vrezen zoals bedoelt in de vluchtelingenconventie. U haalde enkele

weinig aannemelijke elementen aan.

U legt onder meer een krantenartikel neer van de krant Dar el Beida (CGVS p.19). In de krant werd er

een namenlijst gepubliceerd van mensen die geliquideerd dienden te worden. Uw naam staat ook in het

lijstje dat u voorlegt. U gevraagd de inhoud van het artikel toe te lichten kwam u echter niet verder dan

te stellen dat er mensen met bepaalde profielen gezocht door de Badr brigade vernoemd werden

(CGVS p.19). Na lezing van het document blijkt dat de namenlijst aan het Iraanse Quds korps, een

onderdeel van de Iraanse Republikeinse Garde, wordt toegeschreven en niet aan de Badr brigade (zie

vertaling document). Dat u niet eens weet van wie deze namenlijst komt, is hoogst merkwaardig en

ondermijnt de ernst van uw ingeroepen vrees. U verklaart dat al de mensen die erin vernoemd werden

mensen zijn die ooit bij het regime van Saddam Hoessein werkzaam waren (CGVS p.19). Men viseert in

de lijst echter militaire officieren, mensen van de veiligheidsdiensten,

journalisten, universiteitsprofessoren, rechters en kinderen van overheidsfunctionarissen (zie vertaling

artikel). Het gaat over specifieke profielen en dat van mecanicien staat er niet tussen (zie document). U

kende verder slechts één naam van de andere vermeldde personen met name die van Kamel Yassin,

de schoonbroer van Saddam Hoessein en lid van het Nationale Commando (CGVS p.17, zie infomap).

U verklaarde dat u hem persoonlijk kende, ook dit is slechts een blote bewering. Gezien zijn positie en

familiale context kende zowat iedereen overigens de man in kwestie. Dat een man met dat profiel

samen met een eenvoudige mecanicien op een dodenlijst op de voorpagina van een krant wordt

vermeld is niet aannemelijk. U verklaarde dat ook uw broer in de lijst figureert (CGVS p.19). Uw broer

wordt echter helemaal niet vernoemd in het artikel. Voorts wist u niet eens wanneer het

artikel verschenen was. Een tijdje na uw vertrek, preciezer kon u niet zijn. Het artikel verscheen echter

pas in 2013. Vijf jaar na uw vertrek.

(CGVS p.19). Als tweede aanwijzing om uw vrees te actualiseren verwees u naar een arrestatiebevel

dat twee jaar geleden tegen u zou zijn uitgevaardigd (CGVS p.13). Uw verklaringen over hoe u aan dit

document gekomen bent, kunnen niet overtuigen. Zo stelde u dat uw vriend een dreigbrief had

gevonden en net op dat moment zou de politie langs gekomen zijn om mee te delen dat er een

arrestatiebevel voor u in omloop was (CGVS p.13, p.14). U weet niet van wie de dreigbrief afkomstig

was en u slaagde er evenmin in een verklaring te verschaffen over de reden waarom er plotsklaps acht

jaar nadat u het land had verlaten zonder enige reden een arrestatiebevel werd uitgevaardigd waarin u

aangeklaagd wordt voor terroristische activiteiten (CGVS p.14, p.16). Verder zou uw vriend het

arrestatiebevel in de rechtbank zijn gaan afhalen. Uw verklaringen hieromtrent zijn evenmin

aannemelijk. U verklaarde dat uw vriend de rechter een verhaal over een of ander conflict in verband

met de aankoop van een auto had wijsgemaakt en hij hierdoor het arrestatiebevel verkregen had (CGVS

p.16). Dit alles houdt geen steek.

Voorts kunnen er een aantal markante vaststelling gedaan worden met betrekking tot uw verklaringen

betreffende voorgehouden vervolgingsfeiten na uw vertrek. Zo verklaarde u dat uw vrouw een jaar

voordat u vertrok uit Irak het huis had verlaten (CGVS p.11). Ze zou de afgelopen tien jaar

rondgezworven hebben van het ene huis naar het andere. In heel die periode heeft ze geen enkel

concreet probleem gehad. De veelvuldige verplaatsingen waren louter en alleen preventief (CGVS

p.11). Zes jaar na uw vertrek, in 2014, besloot ze terug naar huis gegaan. Twee dagen later stonden de

milities al aan de deur met vragen over u en uw verblijfsplaats (CGVS p.11, p.12). Nu dient er aangestipt

dat u eveneens verklaarde dat uw huis in 2006 in brand werd gestoken (CGVS p.26). Het zou

nooit gerenoveerd zijn (CGVS p.26). U diende immers aan uw leven te denken en niet aan

renovatiewerken, zo zegt u. Het is in dat opzicht niet geloofwaardig dat uw vrouw terug in dat

afgebrande huis ging wonen. U geconfronteerd met deze vaststelling, verbeterde snel uw verklaring en

stelde dat uw neef het twee dagen voor de komst van uw echtgenote gerenoveerd had (CGVS p.26).

Dat een dergelijke post factum verklaring niet volstaat om een tegenstrijdigheid recht te trekken hoeft

geen betoog.

Wat betreft uw huwelijk met uw christen echtgenote, kan er opgemerkt worden dat u er in het

verleden klaarblijkelijk nooit problemen door ondervonden heeft. Uw familie was er weliswaar niet mee

gediend dat u met haar trouwde, maar u heeft geen concrete problemen ondervonden door uw huwelijk.

Voorts heeft uw vrouw geen problemen gehad omwille van haar religie in de tien jaar dat u afwezig was.

U heeft geen aanwijzing dat u er problemen door zou ondervinden.
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Bovendien legt u slechts een kopie neer van een huwelijksakte en een document dat volgens u een zeer

oud nationaliteitsbewijs voorstelt. Er reizen [sic] dan ook vragen op of u effectief gehuwd bent met die

dame in kwestie en of ze nog steeds in Irak verblijft, aangezien dat document dat u neerlegt om haar

identiteit mee te staven al zeer lange tijd niet meer in omloop is (CGVS p.9, p.10). U stelt zelfs dat het

dateert uit de Ottomaanse periode van Irak. De laatste Ottomaanse periode van Irak eindigde kort na de

eerste wereldoorlog. U slaagde er evenmin in om een zicht te scheppen op de woonplaatsen waar ze

verbleef sinds uw vertrek. Meer nog de vervolgingsfeiten die u aanhaalt in haar hoofde zijn allerminst

geloofwaardig zoals supra toegelicht. U kan niet aannemelijk maken dat u op basis van uw huwelijk een

gegronde vrees voor vervolging dient te koesteren. Dient nog te worden opgemerkt dat gezien het

matrilineair karakter van het Jodendom uw echtgenote eigenlijk een Joodse zou moeten zijn aangezien

u aangeeft dat haar moeder Joods zou zijn.

Gezien het geheel aan bovenstaande vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan uw claim

dat u in Irak geviseerd zou worden omwille van uw vroegere werkzaamheden of uw huwelijk. Bijgevolg

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

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

De door u neergelegde documenten wijzigen deze appreciatie niet. Allereerst dient er te worden

opgemerkt dat alle Iraakse documenten op eenvoudige wijze illegaal te verkrijgen zijn waardoor hun

objectieve bewijswaarde bijzonder gering is. Uw internationaal rijbewijs, het nationaliteitsbewijs van uw

echtgenote, uw handelscertificaten, uw huwelijksakte en uw identiteitskaart zijn documenten die louter

een aanwijzing zouden kunnen vormen voor uw identiteit, werkzaamheden en uw burgerlijke stand.

Geen van deze documenten bevat echter informatie waaruit kan worden geconcludeerd dat u in Irak

daadwerkelijk geviseerd zou worden omwille van uw vroegere werkzaamheden.

Wat betref de klacht bij de politie van Bayaa kan er opgemerkt worden dat deze in 2007 werd

opgesteld terwijl u beweerde dat de aanleiding van de klacht voorviel in 2004 (CGVS p.18). De flagrante

schrijffouten in de Engelse hoofding van dit document tonen evenwel aan dat het hier geen authentieke

documenten betreft en ondermijnen verder uw algehele geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas. Dit toont daarenboven eveneens aan dat u er klaarblijkelijk niet voor terugdeinst om

vervalste documenten voor te leggen.

Wat betreft het document van uw vriend B.A.I., kan er opgemerkt worden dat u aan de man in

kwestie vroeg om het document op te stellen, waarna hij het doorstuurde naar Noorwegen. Aangezien

het document enkel een verklaring is die door iedereen en eender wanneer kan opgesteld zijn, heeft dit

document bitter weinig bewijswaarde (CGVS p.17). U heeft de man in kwestie opgebeld om te vragen of

hij een dergelijke verklaring wilde opschrijven (CGVS p.17). Een dergelijke verklaring kan dan ook niet

als een vorm van bewijs beschouwd worden. Zeker gezien het feit dat B.A.I een gekende Iraaks

advocaat betreft die meerdere uiterst hooggeplaatste Baathisten heeft verdedigd na de val van het

regime. Indien u daadwerkelijk geviseerd werd omwille van uw vroegere profiel en indien u

daadwerkelijk onderdook bij deze man, mag er worden verwacht dat hij u zou kunnen voorzien van een

gedetailleerd en overtuigend bewijsstuk waarmee u uw problemen bijna onweerlegbaar zou kunnen

staven. De vaststelling dat dit document slechts een summier en vaag bericht betreft zonder enige

verduidelijking ondermijnt verder uw algehele geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van

uw relaas. Bovendien versterkt deze vaststelling eens te meer dat u er niet voor terugdeinst om

documenten van bijzonder twijfelachtig allooi voor te leggen aan Europese asielinstanties.

U legde ook een document neer van het National Centre for Justice in Iraq. Met het document wil u

aantonen dat u in 2005 in de gevangenis zat in Jaderiyah, Irak. Merkwaardig genoeg heeft u zich niet

eens de moeite getroost het document te lezen (CGVS p.18). Dat u zo weinig interesse aan de dag legt

om na te gaan of de inhoud van het document in overeenstemming is met wat u heeft meegemaakt is

hoogst merkwaardig. Zeker aangezien u dit document reeds in Noorwegen neerlegde in het kader van

één van uw verzoeken voor internationale bescherming en het blijkbaar de appreciatie van de Noorse

asielinstanties niet kon wijzigen. Bovendien wordt er in het document niet gerept over de wijk Jaderiyah

waar u gevangen zou hebben gezeten, oogt het document bijzonder amateuristisch, is het opgesteld in

grammaticaal gebrekkig Engels en stemt de naam van de organisatie die gebruikt wordt in de hoofding

en de contactgegevens niet overeen met de naam die gebruikt wordt in het document zelf

Het arrestatiebevel en het krantenartikel werden hierboven reeds besproken en zijn, mede gezien het

geheel aan bovenstaande vaststellingen niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie kunnen

wijzigen.



RvV X- Pagina 6

Het voorleggen van documenten dient trouwens gepaard te gaan met het afleggen van geloofwaardige

en samenhangende verklaringen. Dat is hier allerminst het geval. Documenten op zich volstaan niet om

de geloofwaardigheid van een asielrelaas te herstellen. Dient daarenboven te worden opgemerkt dat u

geen overtuigende recente bewijsstukken kunt voorleggen waarmee u uw identiteit afdoende kunt

aantonen zodat de link met deze documenten onduidelijk blijft. Wat het krantenartikel betreft kan nog

worden opgemerkt dat indien het hier al een authentiek artikel zou betreffen er gezien bovenstaande

vaststellingen enkel maar kan worden geconcludeerd dat u uw werkelijke profiel tracht te verbergen of

dat u een naamgenoot heeft, indien u zich al bedient van uw echte naam, die daadwerkelijk een hoog

profiel had binnen het vroegere regime.

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

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

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

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

§2, c) van de vreemdelingenwet.

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

situation van maart 2019, beschikbaar op

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

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

erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen typeren de veiligheidssituatie in Irak. Om die

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

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

met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad te

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

Taji, Abu Ghraib, Sabaa al-Bour, Mahmudiya, Yusufiya en Latifiya .

Op 9 december 2017 verkondigde de toenmalige eerste minister al-Abadi dat het laatste stukje ISIL-

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

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

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

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

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

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

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

in 2018 in vergelijking met 2017.

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

heeft,. ISIL bedient zich nog nauwelijks van gecombineerde militaire operaties met

(zelfmoord)aanslagen en aanvallen door guerrillastrijders met infanteriewapens, maar kiest momenteel

bijna uitsluitend voor een strategie van terreur door bomaanslagen. Aanvallen waarbij militaire tactieken

worden gehanteerd zijn uitzonderlijk. Er vinden nog nauwelijks door ISIL gepleegde zware aanslagen

plaats. ISIL is echter nog steeds in staat om kleinschalige aanvallen uit te voeren. Naast aanvallen

gericht op specifieke doelwitten, waaronder de Iraqi Security Forces (ISF), het leger, de politie, en

Popular Mobilization Units (PMU), vinden ook kleinschaligere aanslagen plaats. Ondanks de

omvangrijke veiligheidsmaatregelen van politie, leger en milities maken deze aanslagen nog altijd

slachtoffers onder de burgerbevolking.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Popular Mobilization Units (PMU) werken - staan mee in voor de veiligheidscontroles en de
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ordehandhaving in Bagdad. Deze sjiitische milities blijken op hun beurt evenwel, samen met criminele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

waarbij ze elkaar bekampen.

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

Bagdad plaatsvindt, doelgericht van aard is.

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

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

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

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

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

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

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

deze beoordeling van het EHRM anno 2019 nog steeds geldig.

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

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

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

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

profiel bescherming nodig heeft, wordt die dan ook verleend. Gelet op hogervermelde vaststellingen en

na grondige analyse van de beschikbare informatie dient evenwel besloten te worden dat er in Bagdad

actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het blind geweld dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw

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

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

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

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

uw leven of persoon.

Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

evenwel besloten te worden dat er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie

waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden

aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te

maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het

willekeurig geweld te Bagdad. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw

hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te

worden van willekeurig geweld

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1.1. Een enig middel wordt “getrokken uit de schending van de artikels 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, uit de schending van de

artikels 48/3 en 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, schending van het artikel

1A van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van de vluchtelingen,

schending van het artikel 3 en 6 van de Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens

en de fundamentele vrijheden, evenals van machtsoverschrijding”.

Verzoeker verwijst naar de principes van de bewijslast.

2.1.2. Verzoeker onderbouwt het middel als volgt inzake de vluchtelingenstatus:

“A.l Het profiel van de verzoekende partij

A.l.l Zijn werkte voor het Olympisch Comité en link met Udav Hoessein

De verzoekende partij was in de periode dat Saddam Hoessein aan de macht was als mecanicien voor

het Olympisch Comité werkte waar Uday Hoessein, zoon van Saddam Hoessein, aan het hoofd stond.

Hij met Uday bijna 20 jaar gewerkte. Even als de verzoekende parij heeft geen politiek profiel het feit dat

hij werkte voor de zoon van Saddam Hoessein maakte hem - zonder echte verantwoordelijkheden - een

target voor de shiite Militie, vooral Bader Militie en Het Medhi leger, twee militie die de macht heeft

genomen aan de val van het baath-regime. Dat is de redenen waarom de Shiitische milite Bader en het

Medhi leger vervolgt nog nu in 2019 personen die werd geassocieerde met de familie Saddam Hoessein

of de baath-partij.

Bovendien heeft de verwerende partij bevestigd dat het Olympisch Comité een beroemde plek waar de

familie Hoessein veel mensen heeft gemarteld. De verwerende partij betwist niet dat de verzoekende

partij werkte voor de comité. De verzoekende partij stelt vast dat aan het val van het regime van de

baath in 2004 partij de Bdr militie documenten in beslag genomen en het register van werknemers van

het Olympisch Comité en de naam van de verzoekende partij stond erin.

Het kan niet uitgesloten worden dat sjiitische milities van welke aard dan ook, ze ten onrechte denken

dat de verzoekende partij een van de mensen is die onder het regime van Saddam heeft gemarteld

zonder enige andere basis dan het gevonden register van de werknemers.

Het is verkeerd om te zeggen dat uit objectieve informatie waar het CGVS over beschikt kan er

concludeerd worden dat zelf Baathisten anno 2018 niet meer vervolgd worden. De UNHCR Guidelines

zijn tegenovergesteld deze verklaring in zijn verslag « UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),

International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq , May 2019,

available at: https://www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html [accessed 2 October 2019]. Inderdaad op

de pagina 72 kan men lezen dat […]

In dit geval hebben we iemand die werd geassocieerd met het regime vooral omwille van zijn werkte in

de Olympische comité met Uday Hossein en ook omwille van het feit dat ze hebben informatie gekregen

dat hij op een lijst van werknemers stond waar waarschijlijk de shiitische milities verdenken nog nu al

dat de verzoekende partij massaal personen die werd tegen het regime, zou hebben gefolterd. Al de

informatie en documenten komen samen in deze mogelijkheid die werd neergelegd door de

verzoekende partij in zijn verzoek om internationale bescherming. De verwerende partij blijft proberen te

benadrukken wat er mis is met het verhaal van de verzoekende partij als de verwerende partij

elementen heeft die ze helemaal niet in twijfel trekt (Lijst in 2013 in een krantartikel waarin de naam van

de verzoekende partij stond, een arrestatiebevel van twee jaar geleden voor de verzoekende partij=

geen van deze elementen wordt formeel aangevochten door de verwerende partij).

A. 1.2 Soenitische origine in Bagdad

De verwerende partij lijkt het vergeten te zijn dat de verzoekende partij ook een man van soennitische

origine is. Deze kenmerken moet aan de vorige elementen toete voegen om te begrijpen waarom de

Badr of het medhi leger nog nu zoek naar de verzoekende partij.

Soennitische Arabieren en Soennitische Turkmenen zijn naar verluidt het doelwit vanwege hun ervaren

steun voor ISIS. Het zou daarom niet verwonderlijk zijn, aangezien het meer dan 11 jaar geleden is dat

de aanvrager een voet in Irak had waarvan vermoed werd dat hij DAESH zou gaan ondersteunen.

Hierook het mogelijke vermoeden van foltering in het hoofd van de verzoekende partij lijkt een element

te zijn dat tegen hem speelt in het geval van een terugkeer naar het land, hoewel de verzoeker niet wist

wat er aan de hand was in dit Olympisch Comité.

Deze objectieve element hierook zou er in rekening mee moeten worden genomen aan de licht van zijn

profiel van Baath sympathisant (hij werkte met de zoon van Saddam Hoessein) die voor de sjiitische

militie aan het foltering zou hebben deelgenomen.

De bestreden beslissing onderzocht niets deze mogelijkheid
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A.1.3 Gemengd huwelijk met een christelijke vrouw

De verzoende partij is getrouwd met een christelijke vrouw. Ten aanzien van de recente veranderingen

in de Irakese samenleving zou het legitiem zijn geweest voor de CGVS om de volgende vraag zich te

stellen: wat is het risico van een terugkeer van een soennitische Arabische man die getrouwd is met een

christelijke vrouw en die werkte voor de Hossein familie om zich terug te vestigen in de omgeving van

Bagdad?

Op de pagina 80 van de verslag « UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), International

Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq, May 2019," kan men

lezen dat […]

Het is daarom verkeerd om te motiveren dat te de verzoekende partij geen concrete elementen

ondervonden door zijn huwelijk vanaf het moment waar geen specifieke vraag gesteld over het risico in

geval van terugkeer vanwege zijn gemengd huwelijk. De raadsman wenst dat de verzoekende partij

opnieuw over dit risico gehoord worden. De bestreden beslissing kan dus vernietigd worden op dit

motief.

De verwerende partij nam niet de moeite om het verzoek om internationale bescherming te

onderzoeken vanuit het oogpunt van de combinatie van deze objectieve elementen {Soennitische

Arabier man, gemengd huwelijk met een christelijke vrouw en voormalig medewerker van het Olympisch

Comité en dicht bij Oday Hoessein) die desalniettemin zeer aanwezig is in deze zaak.

A.2. Angst voor vervolging onder het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

De situatie van verzoeker valt binnen het toepassingsgebied van het Verdrag van Genève, dat in artikel

1 de persoon omvat die “uitgegronde 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”.

De analyse van de CGRA van de hierboven genoemde kwesties heeft de neiging om alles te

benadrukken dat volgens hem niet tijdelijk in het verhaal past, zonder ooit een flagrante tegenstrijdigheid

te benadrukken. Hij neemt echter niet de moeite om op te stellen wat de neiging heeft om de versie van

de verzoeker te accrediteren.

Er kan niet worden getwijfeld aan zijn soennitische origine, zijn huwelijk met een christelijke vrouw, zijn

werkt voor het Olympische Comité en zijn links met de Baath- partij omwille van het feit dat hij onder

Oday Hoessein werkte in de comité. Bovendien in verband met wat de CGVS weet over het Olympische

comité (plek waar massale personen werden gefolterd en gemarteld gedurende het regime van Saddam

Hoessein), is het mogelijk dat de milities verdenken dat de verzoekende partij speelde een belangrijkste

rol in deze Comité. Verschillende delen van zijn verhaal lijken door de verwerende partij niet te worden

betwist wat ondermijnt de motivatie van de bestreden beslissing over al de vorige punten.

Uw Raad heeft de gelegenheid gehad om te verduidelijken dat het begrip "behorend tot een sociale

groep" een belangrijke rechtspraktijk evolutie heeft ondergaan (Arrest CCE nr. 56.736 van 24 februari

2011), die geneigd is toe te geven dat « le groupe social peut se définir à partir de l’existence de

caractéristiques innées et immuables, telles que le sexe (Cour fédérale du Canada, arrêt Ward vs

Canada ; house of Lords, Islam Vs Secretary of State for the The Home Departement, Regina vs

Imigration Appeal Tribunal and another ex parte Shah IJRL, 1999, p. 496).

Het is bekend dat soennitische Arabier mannen die werd gehuwd met een christelijke vrouw en werkte

voor de baath-partij (en zou verdacht zijn om een belangrijkste rol de foltering van massaal Irakese

gedurende het regime van Saddam te hebben gespeeld) een kwetsbare sociale categorie zijn.

De gewelddadigheden die door de verzoekende partij worden beschreven, kunnen als vervolgingen

worden beschouwd zoals uiteengezet in artikel 48/3, §2, lid 2, letter a) daden van lichamelijk of

geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld] en (b) [wettelijke, administratieve, politiële en/of

gerechtelijke maatregelen die op zichzelf discriminerend zijn of op discriminerende wijze worden

uitgevoerd] van de wet van 15 december 1980.

In verband met de actualiteit van zijn vrees ontving de verzoekende partij een aanhoudingsbevel op de

name van de verzoekende partij en ook zijn naam stond op een lijst in een krantartikel (absoluut niet

betwist door de CGVS) van 2013. Vanaf het moment dat de verwerende partij geeft toe dat men viseert

in de lijst militaire officieren, mensen van veiligheidsdiensten, journalisten, universiteitsprofessoren,

rechters en kinderen van overheidsfunctionarissen, kan het niet in betwist het feit dat zijn naam erin

stond.

De verwerende partij verwijt zijn eenvoudige profiel van mecanicien onder het Baath- regime. Op de lijst

staat echter een groot aantal beroepen die verband houden met de veiligheid van de land gedurende

het regime van Saddam Hoessein.
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Het is daarom niet onmogelijk dat de verzoekende partij schijnt in de ogen van de machthebbers (de

shiitische milities) in Irak een van die "belangrijke leden" van het regime, hoewel hij slechts een

mecanicien voor het Comité was en wist absoluut niet wat gebeurd in het gebouw.

Deze vrees - die actueel is - wordt niet onderzocht door de CGVS.

A.4 . De bewijswaarde van de documenten

Wat documenten betreft, het is puur en alleen een dwingende verklaring van de tegenpartij. Niets in zijn

verklaringen, in de tijdelijkheid van de gebeurtenissen, maakt het mogelijk zijn opmerkingen in twijfel te

trekken.

Nergens uit het administratief dossier blijkt dat het CGVS rekening heeft gehouden met het profiel van

verzoekende partij, soennitische Arabier man, met een gemengd huwehjk met een christelijke vrouw en

een voormalig medewerker van het Olympisch Comité en dicht bij Oday Hoessein . Uit het dossier blijkt

niet dat het CGVS onderzocht heeft welke risico’s voormalige soennitische leden van Baath-partij in

Bagdad lopen, kern van verzoekende partij asielrelaas. Er is geen specifieke COI terug te vinden in het

administratief dossier.

Het CGVS is tekortgeschoten aan haar onderzoeksplicht vervat in art. 4 Kwalificatierichtlijn zoals

omgezet in art. 27 van het KB 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen waarin wordt bepaald:

[…]

De verzoekende partij heeft neergelegd een aantal, dat kan niet in betwisting door het CGVS worden

zonder een goede motivatie. Om de documenten af te wijzen, baseert de tegenpartij zich op een aantal

punt die geen invloed heeft op de waarde van de documenten.

[…]

B. Artikel 48/7 van de wet van 15 december 1980 (vorige vervolgingen)

Bovendien wil de verzoekende partij de inhoud van artikel 48/7 in herinnering roepen, waarin dat

uitdrukkelijk staat dat “[h]et feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds

ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met

dergelijke schade, is een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op

ernstige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige

schade zich niet opnieuw zal voordoen

De CGVS heeft dit beginsel geschonden, dat vereist dat rekening wordt gehouden met het feit dat een

asielzoeker in het bijzonder reeds is vervolgd of ernstige schade heeft geleden als een ernstige

aanwijzing voor de gegronde vrees voor vervolging of vervolging van de verzoekende partij, tenzij er

goede redenen zijn om te geloven dat deze vervolging of ernstige schade niet opnieuw zal gebeuren.

De verzoekende partij werd een aantal keer door de militie aangehouden en gefolterd. Met betrekking

tot het origineel attest van het “National Center for Justice Iraq” in verband met zijn detentie in Jaderiyah

is er geen reden om te twijfelen aan dit origineel document. Deze documenten stelt vast dat de

verzoekende partij werd gedurende 3 à 4 weken in 2004 vastgehouden en mishandeld door de Badr

Militie om te weten waar de verblijfplaats van Saddam en Oday Hoessein was.

De aangevoerde documenten door verzoekende partij leiden tot de conclusie dat verzoeker in het

onderhavige geval al is vervolgd en ernstige schade heeft geleden, hetgeen de toepassing van artikel

48/7 van de wet van 15 december 1980 verklaart, (voorheen 57 / 7bis) (In deze zin: CCE n ° 89.553 van

11 oktober 2012)

Daarom begaat het CGVS duidelijk een beoordelingsfout door deze elementen niet te beschouwen als

een ernstige aanwijzing voor de gegronde vrees van de verzoeker om opnieuw vervolgd te worden of

nieuwe ernstige inbreuken te lijden.”

Verzoeker verwijst naar de principes inzake het voordeel van twijfel.

2.1.3. Inzake de vrees op basis van een reëel risico van ernstige schade als bedoeld in artikel 48/4 van

de wet van 15 december 1980 stelt verzoeker:

“Verzoekende partij puur een middel uit de schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Uit de bestreden beslissingen blijkt niet dat de CGVS de feiten waarop artikel 48/4 van de wet van 15

december 1980 betrekking heeft, heeft onderzocht om vast te stellen dat de subsidiaire

beschermingsstatus van verzoekster was geweigerd. Het gaat dus voorbij aan de reikwijdte van deze

bepaling voor zover "ook marteling of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing' ernstige

schade oplevert.
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Het geleden lichamelijke en geestelijke geweld ondergaat door verzoekende partij is ongetwijfeld de

definitie van onmenselijke of vernederende behandeling "(artikel 48/4, § 2, b) van de wet van 15

december 1980 in de zin van de Artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten

van de mens en de fundamentele vrijheden.

Aangezien de tegenpartij een klaarblijkelijke vergissing begaat van appreciatie en de principes schendt

van goede administratie en evenredigheid;

Dat, in overeenstemming met de Conventie van Genève en de artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van

15.12.1980, zelfs indien de tegenpartij beschouwde dat de asielaanvraag niet gegrond was in de zin van

de status voor vluchtelingen, diende ze toch haar beslissing te motiveren onder het oogpunt van de

subsidiaire bescherming gezien de feiten toelaten te denken dat de verzoekster een werkelijk risico

loopt van zware aantasting en haar fysische integriteit

Dat de tegenpartij schijnbaar het belang niet schijnt waar te nemen van de notie van “subsidiaire

bescherming” en dat deze een mindere bescherming vertegenwoordigt in termen van duur maar

waarvan de weigering, op volledige wijze, een motivatie vergt;

Dat het de verzoekende partij toekomt het bewijs te leveren van een werkelijk risico van zware

bedreigingen in geval van terugkeer, dat het risico zich kan materialiseren onder de vorm van folteringen

of onmenselijke of degraderende behandelingen;

Dat de verzoekende partij herinnert aan wat aangehaald werd tijdens haar verhoor op het CG VS en

houdt vol dat het risico goed en degelijk bewezen is;

Dat de beslissing van het CGVS dient vernietigd te worden en de verzoekster de status toe te kennen

van vluchteling en ten subsidiaire titel haar de subsidiaire beschermingsstatus te geven;

Dat de tegenpartij schijnbaar het belang niet schijnt waar te nemen van de notie van “subsidiaire

bescherming” en dat deze een mindere bescherming vertegenwoordigt in termen van duur maar

waarvan de weigering, op volledige wijze, een motivatie vergt;

[…]”.

2.1.4. Verzoeker voegt volgende stukken bij het verzoekschrift:

- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “International Protection Considerations with Regard

to People Fleeing the Republic of Iraq”, May 2019, available at:

“https://www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html” [accessed 2 October 2019], pp. 70-81.

- M. CLAES, NANSEN NOTE - 2018/03, « Évaluation de la preuve en matière d’asile : l’actualité depuis

l’arrêt Singh et autres c. Belgique ».

Beoordeling

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

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

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

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

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

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending

aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke

motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan

naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen

genomen worden.

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

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

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

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

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

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

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

2006, deel 2.1, nr. 3.7).

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

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

“http://curia.europa.eu”).
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Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

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

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

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

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

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

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

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

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

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

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

2.2.3. Onderzoek naar de vluchtelingenstatus

2.2.3.1. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker geen verweer voert inzake de motivering omtrent het

feit dat hij reeds negen maal beroep aantekende in Noorwegen ten aanzien van de negatieve

beslissingen die hij daar ontving.

De bestreden beslissing blijft dan ook onverminderd overeind waar deze stelt:

“Volgens uw verklaringen heeft u Irak in 2008 verlaten en bent u naar Noorwegen gereisd. U heeft

aldaar een verzoek om internationale bescherming ingediend. U verklaart dat u in Noorwegen dezelfde

asielmotieven aanhaalde als degene die u momenteel ook in België inroept. In casu, vervolging omwille

van uw vroegere werkzaamheden. De Noorse asielinstanties hebben uw aanvraag afgewezen. U heeft

negen keer beroep aangetekend, maar uw aanvraag werd telkens opnieuw afgewezen. U wist de

precieze motivatie van de weigeringsbeslissing naar eigen zeggen niet (CGVS p.14, p.15). De

vaststelling dat de afgelopen tien jaar de Noorse asielinstanties uw aanvraag voor internationale

bescherming herhaaldelijk afgewezen hebben en u in België dezelfde asielmotieven aanhaalt als in

Noorwegen, werpt reeds een negatief licht op de appreciatie van uw verzoek. Het is immers zo dat de

Europese asielinstanties eenzelfde referentiekader hanteren, met name de Vluchtelingenconventie van

Geneve. U was echter van mening dat België de mensenrechten respecteert en dat er belangrijke

beslissingen op Europees niveau genomen worden. U ging ervan uit dat dit in uw voordeel zou

spelen (CGVS p.15). Het CGVS heeft navraag gedaan bij de Noorse asielinstanties naar uw verzoek om

internationale bescherming aldaar. De verklaringen die u aflegde bij de Noorse evenknie van het CGVS

verschillen evenwel wezenlijk met de verklaringen die u in België liet optekenen.

Zo dient er allereerst te worden vastgesteld dat u in Noorwegen klaarblijkelijk nog verklaarde dat u

geviseerd werd door het Mehdi leger. In België verklaart u evenwel dat u geviseerd werd door de Badr

groepering. U rept met geen woord over het Mehdi leger. Het hoeft geen betoog dat deze vaststelling de

totale geloofwaardigheid van uw asielrelaas reeds in zeer ernstige mate ondermijnt.

Vervolgens kan er worden vastgesteld dat u ten aanzien van de Noorse asielinstanties aanhaalde dat

uw garage tijdens de invasie van de Amerikanen werd geplunderd, dat uw auto in 2005 of in 2006 in

brand werd gestoken en u via een dreigbrief met de dood werd bedreigd. In het kader van uw

beroepsprocedure haalde u eveneens aan dat u beschoten werd in 2007 (zie vertaling Noors

asieldossier). De aangehaalde vervolgingsfeiten verschillen in ernstige mate met wat u tijdens het

gehoor op het CGVS verklaarde. U haalde hier aan dat u vlak na de val van het regime van Saddam

Hoessein gedurende vier weken aangehouden werd door de Badr militie dewelke u ondervroeg over de

verblijfplaats van Saddam Hoessein en Uday Hoessein. In 2004 zou u beschoten zijn toen u op weg

was naar huis. U diende hier klacht voor in (CGVS p.18). U zou in 2005 nogmaals door de Badr militie

vastgehouden zijn en dankzij tussenkomst van de Amerikanen terug vrij gekomen zijn. Dat u bij beide

asielinstanties geen gelijklopende verklaringen aflegt ondermijnt verder in ernstige mate de

geloofwaardigheid van uw verklaringen. Er kan immers aangenomen worden dat u reeds bij aanvang

van uw asielprocedure de relevante vervolgingsfeiten te kennen geeft zodanig dat er een correcte

inschatting van de door u ingeroepen vrees kan gemaakt worden. Dat u uw dubbele detentie door Badr

bij de Noorse collega’s verzweeg is bijgevolg nefast voor de geloofwaardigheid van deze

vervolgingsfeiten en bij uitbreiding van uw algehele geloofwaardigheid.

Verder verklaarde u bij de Noren dat u in 2006 naar de familie van uw vrouw in Harethia verhuisde om

de laatste maanden van uw verblijf in Bagdad in Dora te vertoeven (zie vertaling Noors dossier). In

België verklaarde u dan weer dat u heel uw leven in Yarmouk gewoond had en de laatste zes maanden,

bij benadering sinds juni 2007, naar de wijk Ameriyah verhuisd zou zijn. Het was uw vrouw die reeds

voor uw vertrek op uw aanraden naar Dora verhuisde (CGVS p.10, p.11).



RvV X- Pagina 13

Dat u in beide Europese lidstaten geen gelijklopende verklaringen aflegt over de redenen waarom u Irak

verliet is eens te meer nefast voor uw geloofwaardigheid en die van uw asielrelaas in het bijzonder.”

De vaststelling dat verzoeker geen verweer voert inzake de discrepanties tussen zijn aangevoerd relaas

in Noorwegen en hetgeen hij in België verklaarde, is een manifeste indicatie voor de

ongeloofwaardigheid van zijn relaas.

2.2.3.2. Verzoeker verwijst inzake zijn profiel naar zijn werk als mecanicien voor het Olympisch Comité

ten tijde van Uday Hoessein.

De loutere herhaling van zijn verklaringen doet geen afbreuk aan de motivering die vaststelt dat:

- verzoeker de voorgehouden werkzaamheden op geen enkele wijze kan staven;

- het weinig aannemelijk is dat verzoeker in 2019, vijftien jaar na zijn vermeende werkzaamheden voor

Uday, hiervoor zou vervolgd worden;

- verzoeker zelfs geen lid van de Baathpartij was en positief aanzien genoot in zijn wijk.

Verzoeker kan bijgevolg niet nuttig betwisten dat hij niet aannemelijk kan maken dat hij omwille van het

voorgehouden profiel, met name mecanicien, een vrees voor vervolging dient te koesteren.

2.2.3.3. Verzoeker verwijst naar zijn soennitische origine en herkomst uit Bagdad. Verzoeker brengt

geen concreet bewijs bij dat hij louter omwille van zijn soennitische origine een risico op vervolging op

vervolging zou lopen in Bagdad, al dan niet in samenloop met zijn afwezigheid gedurende meer dan elf

jaar uit Bagdad. In de mate dat verzoeker verwijst naar zijn werk als mecanicien voor Uday Hoessein

dient naar de hogere vaststellingen hieromtrent te worden verwezen.

2.2.3.4. Verzoeker verwijst naar zijn huwelijk met een christelijke vrouw.

De Raad stelt echter vast dat verzoeker, behoudens de verwijzing naar dit huwelijk, geen concrete

betwisting voert omtrent de motivering in de bestreden beslissing die dienaangaande stelt:

“Wat betreft uw huwelijk met uw christen echtgenote, kan er opgemerkt worden dat u er in het

verleden klaarblijkelijk nooit problemen door ondervonden heeft. Uw familie was er weliswaar niet mee

gediend dat u met haar trouwde, maar u heeft geen concrete problemen ondervonden door uw huwelijk.

Voorts heeft uw vrouw geen problemen gehad omwille van haar religie in de tien jaar dat u afwezig was.

U heeft geen aanwijzing dat u er problemen door zou ondervinden.

Bovendien legt u slechts een kopie neer van een huwelijksakte en een document dat volgens u een zeer

oud nationaliteitsbewijs voorstelt. Er reizen [sic] dan ook vragen op of u effectief gehuwd bent met die

dame in kwestie en of ze nog steeds in Irak verblijft, aangezien dat document dat u neerlegt om haar

identiteit mee te staven al zeer lange tijd niet meer in omloop is (CGVS p.9, p.10). U stelt zelfs dat het

dateert uit de Ottomaanse periode van Irak. De laatste Ottomaanse periode van Irak eindigde kort na de

eerste wereldoorlog. U slaagde er evenmin in om een zicht te scheppen op de woonplaatsen waar ze

verbleef sinds uw vertrek. Meer nog de vervolgingsfeiten die u aanhaalt in haar hoofde zijn allerminst

geloofwaardig zoals supra toegelicht. U kan niet aannemelijk maken dat u op basis van uw huwelijk een

gegronde vrees voor vervolging dient te koesteren. Dient nog te worden opgemerkt dat gezien het

matrilineair karakter van het Jodendom uw echtgenote eigenlijk een Joodse zou moeten zijn aangezien

u aangeeft dat haar moeder Joods zou zijn.”

Hierbij voegt zich de vaststelling dat verzoeker evenmin een concreet verweer voert ten aanzien van de

motivering die stelt:

“Voorts kunnen er een aantal markante vaststelling gedaan worden met betrekking tot uw verklaringen

betreffende voorgehouden vervolgingsfeiten na uw vertrek. Zo verklaarde u dat uw vrouw een jaar

voordat u vertrok uit Irak het huis had verlaten (CGVS p.11). Ze zou de afgelopen tien jaar

rondgezworven hebben van het ene huis naar het andere. In heel die periode heeft ze geen enkel

concreet probleem gehad. De veelvuldige verplaatsingen waren louter en alleen preventief (CGVS

p.11). Zes jaar na uw vertrek, in 2014, besloot ze terug naar huis gegaan. Twee dagen later stonden de

milities al aan de deur met vragen over u en uw verblijfsplaats (CGVS p.11, p.12). Nu dient er aangestipt

dat u eveneens verklaarde dat uw huis in 2006 in brand werd gestoken (CGVS p.26). Het zou

nooit gerenoveerd zijn (CGVS p.26). U diende immers aan uw leven te denken en niet aan

renovatiewerken, zo zegt u. Het is in dat opzicht niet geloofwaardig dat uw vrouw terug in dat

afgebrande huis ging wonen. U geconfronteerd met deze vaststelling, verbeterde snel uw verklaring en

stelde dat uw neef het twee dagen voor de komst van uw echtgenote gerenoveerd had (CGVS p.26).
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Dat een dergelijke post factum verklaring niet volstaat om een tegenstrijdigheid recht te trekken hoeft

geen betoog.”

De voorgaande motiveringen vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent.

Aangezien ze niet concreet worden weerlegd, blijven ze onverminderd overeind.

2.2.3.5. Verzoeker verwijst naar de bijgebrachte documenten.

De Raad merkt op dat een theoretische uiteenzetting, met onder meer een verwijzing naar een

toegevoegde nota van Nansen niet ter zake is om aangenomen te kunnen worden als een concrete

betwisting van de motiveringen die omtrent de bijgebrachte documenten opmerken wat volgt:

“U legt onder meer een krantenartikel neer van de krant Dar el Beida (CGVS p.19). In de krant werd er

een namenlijst gepubliceerd van mensen die geliquideerd dienden te worden. Uw naam staat ook in het

lijstje dat u voorlegt. U gevraagd de inhoud van het artikel toe te lichten kwam u echter niet verder dan

te stellen dat er mensen met bepaalde profielen gezocht door de Badr brigade vernoemd werden

(CGVS p.19). Na lezing van het document blijkt dat de namenlijst aan het Iraanse Quds korps, een

onderdeel van de Iraanse Republikeinse Garde, wordt toegeschreven en niet aan de Badr brigade (zie

vertaling document). Dat u niet eens weet van wie deze namenlijst komt, is hoogst merkwaardig en

ondermijnt de ernst van uw ingeroepen vrees. U verklaart dat al de mensen die erin vernoemd werden

mensen zijn die ooit bij het regime van Saddam Hoessein werkzaam waren (CGVS p.19). Men viseert in

de lijst echter militaire officieren, mensen van de veiligheidsdiensten,

journalisten, universiteitsprofessoren, rechters en kinderen van overheidsfunctionarissen (zie vertaling

artikel). Het gaat over specifieke profielen en dat van mecanicien staat er niet tussen (zie document). U

kende verder slechts één naam van de andere vermeldde personen met name die van Kamel Yassin,

de schoonbroer van Saddam Hoessein en lid van het Nationale Commando (CGVS p.17, zie infomap).

U verklaarde dat u hem persoonlijk kende, ook dit is slechts een blote bewering. Gezien zijn positie en

familiale context kende zowat iedereen overigens de man in kwestie. Dat een man met dat profiel

samen met een eenvoudige mecanicien op een dodenlijst op de voorpagina van een krant wordt

vermeld is niet aannemelijk. U verklaarde dat ook uw broer in de lijst figureert (CGVS p.19). Uw broer

wordt echter helemaal niet vernoemd in het artikel. Voorts wist u niet eens wanneer het

artikel verschenen was. Een tijdje na uw vertrek, preciezer kon u niet zijn. Het artikel verscheen echter

pas in 2013. Vijf jaar na uw vertrek.

(CGVS p.19). Als tweede aanwijzing om uw vrees te actualiseren verwees u naar een arrestatiebevel

dat twee jaar geleden tegen u zou zijn uitgevaardigd (CGVS p.13). Uw verklaringen over hoe u aan dit

document gekomen bent, kunnen niet overtuigen. Zo stelde u dat uw vriend een dreigbrief had

gevonden en net op dat moment zou de politie langs gekomen zijn om mee te delen dat er een

arrestatiebevel voor u in omloop was (CGVS p.13, p.14). U weet niet van wie de dreigbrief afkomstig

was en u slaagde er evenmin in een verklaring te verschaffen over de reden waarom er plotsklaps acht

jaar nadat u het land had verlaten zonder enige reden een arrestatiebevel werd uitgevaardigd waarin u

aangeklaagd wordt voor terroristische activiteiten (CGVS p.14, p.16). Verder zou uw vriend het

arrestatiebevel in de rechtbank zijn gaan afhalen. Uw verklaringen hieromtrent zijn evenmin

aannemelijk. U verklaarde dat uw vriend de rechter een verhaal over een of ander conflict in verband

met de aankoop van een auto had wijsgemaakt en hij hierdoor het arrestatiebevel verkregen had (CGVS

p.16). Dit alles houdt geen steek.

(…)

De door u neergelegde documenten wijzigen deze appreciatie niet. Allereerst dient er te worden

opgemerkt dat alle Iraakse documenten op eenvoudige wijze illegaal te verkrijgen zijn waardoor hun

objectieve bewijswaarde bijzonder gering is. Uw internationaal rijbewijs, het nationaliteitsbewijs van uw

echtgenote, uw handelscertificaten, uw huwelijksakte en uw identiteitskaart zijn documenten die louter

een aanwijzing zouden kunnen vormen voor uw identiteit, werkzaamheden en uw burgerlijke stand.

Geen van deze documenten bevat echter informatie waaruit kan worden geconcludeerd dat u in Irak

daadwerkelijk geviseerd zou worden omwille van uw vroegere werkzaamheden.

Wat betref de klacht bij de politie van Bayaa kan er opgemerkt worden dat deze in 2007 werd

opgesteld terwijl u beweerde dat de aanleiding van de klacht voorviel in 2004 (CGVS p.18). De flagrante

schrijffouten in de Engelse hoofding van dit document tonen evenwel aan dat het hier geen authentieke

documenten betreft en ondermijnen verder uw algehele geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van
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uw asielrelaas. Dit toont daarenboven eveneens aan dat u er klaarblijkelijk niet voor terugdeinst om

vervalste documenten voor te leggen.

Wat betreft het document van uw vriend B.A.I., kan er opgemerkt worden dat u aan de man in

kwestie vroeg om het document op te stellen, waarna hij het doorstuurde naar Noorwegen. Aangezien

het document enkel een verklaring is die door iedereen en eender wanneer kan opgesteld zijn, heeft dit

document bitter weinig bewijswaarde (CGVS p.17). U heeft de man in kwestie opgebeld om te vragen of

hij een dergelijke verklaring wilde opschrijven (CGVS p.17). Een dergelijke verklaring kan dan ook niet

als een vorm van bewijs beschouwd worden. Zeker gezien het feit dat B.A.I een gekende Iraaks

advocaat betreft die meerdere uiterst hooggeplaatste Baathisten heeft verdedigd na de val van het

regime. Indien u daadwerkelijk geviseerd werd omwille van uw vroegere profiel en indien u

daadwerkelijk onderdook bij deze man, mag er worden verwacht dat hij u zou kunnen voorzien van een

gedetailleerd en overtuigend bewijsstuk waarmee u uw problemen bijna onweerlegbaar zou kunnen

staven. De vaststelling dat dit document slechts een summier en vaag bericht betreft zonder enige

verduidelijking ondermijnt verder uw algehele geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van

uw relaas. Bovendien versterkt deze vaststelling eens te meer dat u er niet voor terugdeinst om

documenten van bijzonder twijfelachtig allooi voor te leggen aan Europese asielinstanties.

U legde ook een document neer van het National Centre for Justice in Iraq. Met het document wil u

aantonen dat u in 2005 in de gevangenis zat in Jaderiyah, Irak. Merkwaardig genoeg heeft u zich niet

eens de moeite getroost het document te lezen (CGVS p.18). Dat u zo weinig interesse aan de dag legt

om na te gaan of de inhoud van het document in overeenstemming is met wat u heeft meegemaakt is

hoogst merkwaardig. Zeker aangezien u dit document reeds in Noorwegen neerlegde in het kader van

één van uw verzoeken voor internationale bescherming en het blijkbaar de appreciatie van de Noorse

asielinstanties niet kon wijzigen. Bovendien wordt er in het document niet gerept over de wijk Jaderiyah

waar u gevangen zou hebben gezeten, oogt het document bijzonder amateuristisch, is het opgesteld in

grammaticaal gebrekkig Engels en stemt de naam van de organisatie die gebruikt wordt in de hoofding

en de contactgegevens niet overeen met de naam die gebruikt wordt in het document zelf

Het arrestatiebevel en het krantenartikel werden hierboven reeds besproken en zijn, mede gezien het

geheel aan bovenstaande vaststellingen niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie kunnen

wijzigen. Het voorleggen van documenten dient trouwens gepaard te gaan met het afleggen van

geloofwaardige en samenhangende verklaringen. Dat is hier allerminst het geval. Documenten op zich

volstaan niet om de geloofwaardigheid van een asielrelaas te herstellen. Dient daarenboven te worden

opgemerkt dat u geen overtuigende recente bewijsstukken kunt voorleggen waarmee u uw identiteit

afdoende kunt aantonen zodat de link met deze documenten onduidelijk blijft. Wat het krantenartikel

betreft kan nog worden opgemerkt dat indien het hier al een authentiek artikel zou betreffen er gezien

bovenstaande vaststellingen enkel maar kan worden geconcludeerd dat u uw werkelijke profiel tracht te

verbergen of dat u een naamgenoot heeft, indien u zich al bedient van uw echte naam, die

daadwerkelijk een hoog profiel had binnen het vroegere regime.”

De voorgaande motiveringen vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent.

Aangezien ze niet concreet worden weerlegd of betwist, blijven ze onverminderd staande.

2.3.3.6. Gelet op voorgaande vaststellingen, onder meer inzake het bijgebrachte document van het

National Centre for Justice in Iraq, kan verzoeker zich niet dienstig beroepen op artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet omdat hij niet aantoont dat hij in het verleden reeds werd vervolgd of ernstige schade

heeft ondergaan.

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

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

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

2.4. Omtrent de subsidiaire beschermingsstatus

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

kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen subsidiaire bescherming

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

van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen

naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij zijn voorgehouden

vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

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

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

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

de persoon.

De landeninformatie die verzoeker toevoegt aan het verzoekschrift (UNHCR, “International Protection

Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq”, May 2019) ligt in de lijn en strookt

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

vermag bijgevolg niet om deze analyse te weerleggen of te ondergraven.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn

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

verhogen.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

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 zeventien december tweeduizend negentien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


