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nr. 230 508 van 18 december 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT

Maria van Bourgondiëlaan 7 B

8000 BRUGGE

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 28 juni 2019 heeft

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

19 juni 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HERMANS loco advocaat S.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 1 februari 2015 toe op het Belgische grondgebied en diende op 2 februari 2015

een verzoek in om internationale bescherming.

1.2. Verzoeker diende op 8 maart 2016 een tweede verzoek in om internationale bescherming.

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

trof op 17 maart 2016 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus (technische weigering) naar aanleiding van verzoekers eerste verzoek

om internationale bescherming.
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1.4. De commissaris-generaal trof op 27 december 2017 een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus naar aanleiding van verzoekers

tweede verzoek om internationale bescherming. Na beroep weigerde de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus in zijn arrest van 28 juni 2018 (RvV 28 juni 2018, nr. 206 210).

1.5. Verzoeker diende op 16 augustus 2018 een derde verzoek in om internationale bescherming.

1.6. De commissaris-generaal trof op 27 september 2018 een beslissing waarbij het volgend verzoek niet-

ontvankelijk werd verklaard.

1.7. Op 31 januari 2019 diende verzoeker een vierde verzoek in om internationale bescherming.

1.8. De commissaris-generaal trof op 19 juni 2019 een beslissing waarbij het in punt 1.7. vermelde verzoek

om internationale bescherming niet-ontvankelijk werd verklaard. Verzoeker werd hiervan op 20 juni 2019

per aangetekend schrijven in kennis gesteld.

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

“(…)

A. Feitenrelaas

U verklaart een soennitische Arabier te zijn afkomstig uit Irak, meer bepaald uit Bagdad. U werd geboren

in Ghazaliya, doch groeide op in de wijk Saydiya, meer bepaald in al-Dubaat. Uw vader, inmiddels

gepensioneerd, werkte vroeger op het Ministerie van Financiën. Uw moeder was werkzaam als leerkracht

op een basisschool in Saydiya. Omstreeks 2010 startte u met uw studies rechten aan de Dijla Universiteit

te Bagdad. Om uw studies te kunnen bekostigen werkte u de laatste periode van uw studies gelijktijdig

als kapper en als personal coach. Van 2010 tot en 2014 zou u eveneens hebben gewerkt bij de security

van de Nadi Al Alwiya nachtclub. Na uw afstuderen ging u aan de slag als stagiair-advocaat bij een

gerenommeerd advocatenbureau. U ging er werken voor T.(…) a.(…) S.(…) een advocaat die tevens

actief was binnen in de Commissie ter Bestrijding van Corruptie en Fraude. De advocaat was ondermeer

bezig aan een zaak tegen twee bekende ministers, te weten M.(…) B.(…) J.(…) A.(…) Z.(…) en H.(…)

S.(…). Op 10 december 2014 zou u een dreigtelefoon hebben gekregen omwille van het feit dat u

werkzaam was in de nachtclub. U werd gesommeerd de stad te verlaten, zo niet zou u worden vermoord.

Op 18 december 2014 werd u in uw woning te Saydiya bezocht door onbekende personen. Een viertal

personen zouden hard op de deur hebben gebonkt, hebben geëist dat u het huis onmiddellijk zou verlaten

en vervolgens zijn weggereden. Enkele dagen later zou u nog eenmaal telefonisch zijn bedreigd.

Omstreeks 25 december 2014, werd uw auto - toen u met uw zus onderweg was van haar school naar

huis -beschoten. U zus werd geraakt in haar hoofd. U bracht haar nog naar het hospitaal maar zij overleed

aan haar verwondingen. Na het incident trok u tijdelijk in bij A.(…), een vriend aan de faculteit. Hij woonde

in Karrada. In die periode ging u nog regelmatig naar huis om uw ouders te helpen met boodschappen

doen en om uw kleren te wassen. U deed ook afstand van uw werk op het advocatenkantoor.

U nam de beslissing om het land te verlaten. U slaagde erin een Italiaans visum te bemachtigen en vertrok

op 26 januari naar Libanon. Via Libanon reisde u door naar Italië. U reisde door naar België en diende er

op 2 februari 2015 een eerste verzoek om internationale bescherming in. U kreeg op 25 juni 2015 een

beslissing tot weigering van verblijf met een bevel om het grondgebied te verlaten, gezien België zich niet

verantwoordelijk achtte voor de behandeling van uw verzoek conform art. 51/5 van de wet van 15

december 1980 en van art. 22(7) van Verordening (EU) 604/2013 van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013. Gezien er uiteindelijk geen uitvoering werd gegeven aan dit bevel, werd België

opnieuw verantwoordelijk voor de behandeling van uw verzoek om internationale bescherming. U werd

opgeroepen voor gehoor bij het CGVS op 19 februari 2016, teneinde uw asielmotieven uiteen te zetten.

U gaf evenwel geen oproeping aan dit gehoor zonder enige rechtvaardiging voor uw afwezigheid binnen

de voorziene termijn overeenkomstig art. 57/10 van de Vreemdelingenwet. Hierop nam het CGVS een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

op 18 maart 2016.

Op 8 maart 2016 diende u een tweede verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische

autoriteiten. Gezien u te lang moest wachten op een beslissing van het CGVS inzake uw eerste verzoek,

zou u zijn doorgereisd naar IJsland en dus niet in België zijn geweest op het moment dat u werd

opgeroepen voor gehoor. U had de intentie om door te reizen naar Canada, doch werd op de luchthaven

van Reykjavik aangehouden. U diende er een verzoek in doch werd overeenkomstig de Dublin

verordening naar België teruggestuurd. Uw tweede verzoek werd op 12 september 2016 in overweging

genomen door het CGVS. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u de volgende documenten neer:
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uw originele identiteitskaart, uw origineel nationaliteitsbewijs, een kopie van de woonstkaart van uw vader,

uw originele rijbewijs, een origineel diploma van de universiteit van Al Djila inclusief puntenlijst, een

originele aangifte dd. 18/12/2014, een originele doorverwijzing rechtbank Karkh 05/01/2015, een origineel

arrestatie bevel dd. 19/01/2015, een originele beschrijving plaats delict, een origineel van een vonnis dd.

20/01/2015, een originele overlijdensakte van uw zus, originele foto’s van uw overleden zus, originele

foto’s van uw afstuderen voor de Bar associatie, kopieën van psychologische rapporten, een kopie van

het nationaliteitsbewijs van uw vader, originele badge van de beroepsorganisatie van advocaten inclusief

originele omslag.

Op 27 december 2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof werd gehecht aan de door u

ingeroepen vervolgingsfeiten. In haar arrest van 28 juni 2018 nam de RvV een gelijkaardige beslissing.

Hiertegen diende u geen cassatieberoep in.

U verliet België niet en diende op 16 augustus 2018 een derde verzoek om internationale bescherming

in. U verklaarde dat u niet kan terugkeren naar Irak om verschillende redenen. Vooreerst is Bagdad

volgens u te onveilig. Zo werden in het verleden communisten en aanhangers van het secularisme reeds

geviseerd. Ook door uw voormalige werkzaamheden voor een advocatenkantoor zou u geviseerd worden

bij terugkeer. Daarnaast stond u mee in voor de organisatie van een betoging hier in België tegen de

huidige Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Verder herhaalde u de problemen die u

tijdens uw vorig verzoek uiteenzette, namelijk dat uw zus vermoord werd omwille van uw werkzaamheden

als stagiair-advocaat. Ter staving van uw derde verzoek legde u een CD-rom met een verslag neer van

een Arabische tv-zender over advocaten die worden geviseerd in Bagdad. Op 27 september 2018

verklaarde het CGVS uw derde verzoek om internationale bescherming nietontvankelijk, gezien u geen

nieuwe elementen aanbracht die de kans aanzienlijk groter maakten dat u voor internationale

bescherming in aanmerking kwam. U ging niet in beroep tegen deze beslissing.

Zonder België te hebben verlaten diende u op 31 januari 2019 een vierde verzoek om internationale

bescherming in. U verwijst daarbij opnieuw naar de problemen omwille van uw voormalige

werkzaamheden voor een advocatenkantoor. Uw ouders zouden daarom intussen ook opnieuw last

gevallen zijn door uw belagers. U geeft aan vooral nieuwe documenten te willen voorleggen. U legt dan

ook ter staving van uw vierde verzoek kopie van volgende documenten neer: een bundel documenten

mbt uw psychologische problemen en begeleiding in België, twee voorschriften en een visitekaartje van

uw arts en een onderzoeksverslag van het politiecommissariaat van Saydiya.

B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw derde verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen die

het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen. U verwijst opnieuw naar uw psychische problemen, en legt ter staving

daarvan ook een bundel documenten neer, doch geeft opnieuw uitdrukkelijk aan dat deze u niet zouden

verhinderen om aan een interview deel te nemen. Hieruit blijkt niet dat u niet bij machte zou zijn om op

een volwaardige, functionele en zelfstandige wijze aan de procedure deel te nemen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat uw

verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw tweede

verzoek hebt uiteengezet, met name dat uw zus werd vermoord omwille van uw werkzaamheden op een

advocatenkantoor, moet worden beklemtoond dat dit verzoek door het CGVS werd afgewezen wegens

een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. U diende geen cassatieberoep tegen deze beslissing in.

Uw daaropvolgende verzoek werd vervolgens door het CGVS nietontvankelijk verklaard omdat u geen
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nieuwe elementen aanbracht die de kans op internationale bescherming aanzienlijk verhoogden. U diende

geen beroep in tegen deze beslissing.

Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidig verzoek louter bijkomende verklaringen aflegt die

volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt

hier niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Uw bewering dat uw ouders intussen opnieuw werden lastiggevallen door uw belagers, en dat omwille

van u, voegt dan ook niets toe aan uw relaas. Immers werd reeds in het verleden op omstandige wijze

gemotiveerd waarom geen geloof kan worden gehecht aan uw relaas. Dat u hier nu toch op verder wenst

te borduren is eigenlijk weinig ernstig. U toonde immers op geen enkele manier aan dat het CGVS bij de

beoordeling van uw eerdere verzoeken om internationale bescherming een fout gemaakt zou hebben,

noch wist u uw geloofwaardigheid ook nog maar enigszins te herstellen. Het louter herhalen van uw

asielmotieven wijzigt niets aan het eerder vastgestelde fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid van

uw asielrelaas.

De door u in onderhavig verzoek neergelegde documenten vermogen evenmin de eerder gemaakte

appreciatie van de Belgische asielinstanties om te buigen. De kopie van het onderzoeksverslag van het

politiecommissariaat van Saydiya heeft onvoldoende bewijswaarde om uw ongeloofwaardige verklaringen

teniet te doen. Het betreft immers een document waarvan de auteur en de authenticiteit onmogelijk kan

worden geverifieerd. Verder betreft het slechts een kopie, dewelke gemakkelijk na te maken zijn met het

nodige knip- en plakwerk. Bovendien wordt er, zoals blijkt uit toegevoegde informatie, in de Iraakse context

op grote schaal gefraudeerd met dergelijke documenten. Daarom hebben ze pas enige bewijswaarde

wanneer ze worden ondersteund door geloofwaardige, precieze, en coherente verklaringen, wat absoluut

niet het geval. Daarnaast is het tekenend dat u het document, dat al dateert van januari 2015, nu pas zou

hebben verkregen en kan voorleggen. Uw uitleg, dat u het nu pas heeft weten te bemachtigen via een

omweg, via de broer van een vriend die het als officier uit het dossier kon halen, overtuigt evenmin. U

geeft aan dat het een vertrouwelijk document is en het eigenlijk intern moest blijven. Waarom uw kennis

dan wel een origineel duplicaat naar u in België kon opsturen, terwijl de man u evengoed een kopij had

kunnen bezorgen, en u er dan wel absoluut op staat dat dit exemplaar niet aan de Belgische asieldiensten

wordt overhandigd maar terug naar hem gaat om opnieuw in het dossier gestopt te worden, is dan ook

een raadsel.

De overige documenten betreffen enkel uw psychologische problemen en medische begeleiding in België.

Wat betreft de door u aangehaalde medische problemen, gestaafd door de medische attesten die u

voorlegde, dient te worden opgemerkt dat deze geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel

1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in artikel

48/4 inzake subsidiaire bescherming. Ingevolge artikel 76bis van de Vreemdelingenwet, ingevoegd door

artikel 363 van de Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)(1) dient u voor een

beoordeling van medische elementen, een aanvraag van machtiging tot verblijf te richten aan de minister

of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter, paragraaf 1, van de wet van 15 december 1980. Bovendien

zijn deze naar eigen zeggen het gevolg van uw problemen in Irak, dewelke ongeloofwaardig werden

bevonden.

U legt verder geen enkel stuk of ander begin van bewijs neer dat zou verwijzen naar nieuwe elementen.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter maken

dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

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.pdf 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
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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 Iraqi Security Forces en onder de paraplu van de

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

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

militieleden die op eigen initiatief handelen, voor een groot deel verantwoordelijk te zijn voor de meer

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

ontvoeringen en moorden. Soennieten in Bagdad lopen een groter risico om slachtoffer te worden van

sjiitische milities dan sjiieten. Deze milities hebben door de militaire overwinning tegen ISIS verder aan

invloed gewonnen, en wensen nu ook politiek kapitaal te slaan uit hun machtspositie. Zij zijn eveneens

betrokken bij gewapende confrontaties tussen henzelf en de ISF. Dergelijke clashes vonden meerdere

malen plaats in het centraal en oostelijk deel van Bagdad en wijzen op een mogelijke machtsstrijd tussen

de Iraakse federale strijdkrachten (leger, federale politie, lokale politie) en PMU-troepen. De verschillende

milities in Bagdad 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.

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.
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C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet

samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

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

(…)”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, (A), van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd

bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 48/3, 48/4 en 57/6/2 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 en van

de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker is van oordeel dat hij bij zijn vierde verzoek om internationale bescherming wel degelijk nieuwe

gegevens, hetgeen op basis van de voorbereidende werken zowel verklaringen als documenten als enig

ander bewijsstuk kunnen zijn, heeft aangereikt die de kans aanzienlijk groter maken dat hij in aanmerking

komt voor de erkenning als vluchteling of voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Naar aanleiding van het neergelegde onderzoeksverslag van het politiecommissariaat van Saydiya, merkt

verzoeker op dat dit document door de commissaris-generaal wordt afgewezen wegens onvoldoende

bewijswaarde om zijn ongeloofwaardige verklaringen teniet te doen. Volgens verzoeker blijkt hieruit een

vooringenomen houding waardoor de commissaris-generaal niet meer met een open blik kijkt naar de

neergelegde documenten. Verzoeker verwijst naar het UNHCR-rapport ‘beyond proof’ om te stellen dat

de voorgelegde documenten enkel en alleen op basis van de geloofwaardigheid van de verklaringen

gebeurt, terwijl van het tegenovergestelde standpunt moet worden uitgegaan. De documenten, zo stelt

verzoeker, zouden een nieuw licht kunnen werpen op een relaas dat eerder ongeloofwaardig werd

bevonden. Verzoeker besluit dat hij wordt geconfronteerd met een onmogelijke ‘bewijslast’.

Tevens stipt verzoeker aan dat hij bij zijn eerste verzoek om internationale bescherming uitgebreide

verklaringen had afgelegd over de problemen waarmee hij werd geconfronteerd omwille van zijn

tewerkstelling bij een advocatenkantoor. Verzoeker stelt dat de commissaris-generaal deze verklaringen

ongeloofwaardig achtte, waardoor hij de voorbije maanden bijzonder veel moeite heeft gedaan om

documenten te verkrijgen die zijn vluchtrelaas ondersteunen. De kopie van het onderzoeksverslag van

het politiecommissariaat van Saydiya vermeldt het aantal kogels en het soort wapens die werden gebruikt

en maakt ook melding van de klacht die verzoeker heeft neergelegd. Verzoeker treedt de verwerende

partij bij waar zij stelt dat het om een kopie gaat, maar is van oordeel dat de commissaris-generaal te kort

door de bocht gaat door deze akte zomaar als vervalst te beschouwen omdat er in Irak wel eens met

documenten gefraudeerd wordt. Het gaat om een origineel stuk uit een dossier, zo vervolgt verzoeker, en

er kan niet worden verwacht dat hij het originele verslag voorlegt.

Tenslotte oppert verzoeker dat er onmogelijk kan gesproken worden van een veilige situatie in Bagdad.

Om zijn betoog te staven verwijst verzoeker naar het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken, dat hij

in zijn middel citeert en naar een waarschuwing van UNAMI van 8 augustus 2018. Daarnaast haalt

verzoeker een aantal persberichten aan over de blijvende aanwezigheid van IS in Irak. Ook over de
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controle die de sjiitische milities in de praktijk uitoefenen over grote delen van het land, die ook in de

bestreden beslissing wordt vermeld, is volgens verzoeker problematisch aangezien hij tot de soennitische

strekking van de islam behoort. Verzoeker stelt dat er zowel met de algemene situatie als met het

persoonlijke risico in zijnen hoofde rekening dient te worden gehouden. Verzoeker besluit dat hij minstens

de subsidiaire beschermingsstatus toegekend moet krijgen.

2.2. Nieuwe elementen

2.2.1. Verzoeker voegt volgende informatie toe als bijlagen bij zijn verzoekschrift (Verzoekschrift, bijlagen

3-9):

 “Informatie Ministerie Buitenlandse Zaken van België, dd. geldig op 27 juni 2019

 Kurdistan24, ‘Security situation remains volatile’, UNAMI warns during special session on Iraq, 8

augustus 2018

 Daily Mail, ISIS make a comeback in Iraq with a guerrilla campaign of kidnap and killing seven

months after Baghdad declared victory against the jihadis, 24 juli 2018,

 Reuters, Several killed, wounded in suicide bombing north of Baghdad, 16 mei 2018

 The National Interest, Iraq Is Back?, 22 juli 2018

 VOA news, Attacks continue as Iraq Marks One Year Since Islamic State Victory, 7 december

2018

 The New Arab, Eight civilians killed in Iraq in suspected IS attacks, 3 september 2018”

2.2.2. In een aanvullende nota van 15 oktober 2019 gaat verzoeker in op de actuele protestbetogingen

in Irak en voegt hij de volgende bijkomende informatie toe (Verzoekschrift, bijlagen 10-17):

 “VRT NWS, Al minstens 70 doden bij golf van protest in Irak, 5 oktober 2019

 Al Jazeera, Iraq military admits ‘excessive force' used in deadly protests, 7 oktober 2019

 Al Jazeera, Iraq: HRW denounces lethal force against protesters, urges probe, 10 oktober 2019,

 Radio Free Europe Radio Liberty, Baghdad Rocked By Explosions, 14 wounded, 7 september

2019,

 The New York Times, U.S. Orders Partial Evacutation of Embassy in Baghdad, 15 mei 2019

 Radio Free Europe Radio Liberty, UN Experts: Islamic State Down But Not Out, 31 juli 2019,

 Los Angeles Times, In Iraq and Syria, a new phase of the war against Islamic State begins, 7

oktober 2019,

 The New York Times, ISIS, Weakened, Finds New Bombers: Cows Wearing Explosive Vests, 4

september 2019”

2.3. Beoordeling

2.3.1. In de thans bestreden beslissing wordt in de eerste plaats gewezen op de psychologische

problemen van verzoeker, die hem evenwel niet verhinderen om aan het interview deel te nemen.

Vervolgens merkt de commissaris-generaal op dat de verklaringen die verzoeker heeft afgelegd

betrekking hebben op het asielrelaas dat hij in het kader van zijn tweede verzoek om internationale

bescherming had uiteengezet, met name de moord op zijn zus omwille van zijn werkzaamheden op een

advocatenkantoor. Aangezien dit verzoek om internationale bescherming werd afgewezen wegens een

fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en verzoeker enkel verklaringen aflegt die in het verlengde

hiervan liggen, zijn deze niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Vervolgens stelt de commissaris-generaal dat de door verzoeker neergelegde documenten evenmin de

eerder gemaakte appreciatie van de asielinstanties kunnen ombuigen. De commissaris-generaal is van

oordel dat de kopie van het onderzoeksverslag van het politiecommissariaat van Saydiya onvoldoende

bewijswaarde heeft om zijn ongeloofwaardige verklaringen teniet te doen. De commissaris-generaal wijst

erop dat de auteur en de authenticiteit onmogelijk kunnen worden geverifieerd en het slechts een kopie

betreft die door middel van knip- en plakwerk kan worden nagemaakt. Er wordt ook verwezen naar de

landeninformatie waaruit blijkt dat op grote schaal wordt gefraudeerd met dergelijke documenten. De

commissaris-generaal stelt dat documenten pas bewijswaarde hebben indien ze worden ondersteund met

geloofwaardige, precieze en coherente verklaringen, hetgeen niet het geval is. Daarenboven, zo wordt in

de beslissing gesteld, dateert het document reeds van januari 2015 en is het raadselachtig waarom

verzoeker een origineel duplicaat voorlegt, dat hij niet aan de Belgische asielinstanties wil overhandigen.
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Met betrekking tot de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de

vreemdelingenwet, wordt in de beslissing verwezen naar het ‘EASO Country of Origin Report Iraq:

Security Situation’ van maart 2019. Op basis van deze informatie wordt geconcludeerd dat er in Bagdad

geen 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 verzoeker louter door zijn aanwezigheid

aldaar een reëel risico lopen op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon. De commissaris-

generaal merkt op dat er geen elementen bestaan die erop wijzen dat er in hoofde van verzoeker

omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat hij een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van

het in Bagdad aanwezige willekeurige geweld.

De commissaris-generaal besluit dat er geen nieuwe elementen zijn die de kans aanzienlijk groter maken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de erkenning als vluchteling of voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus, waardoor het het vierde verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk wordt verklaard.

2.3.2. De Raad merkt vooreerst op dat het eerste en enig middel niet ontvankelijk is in zoverre verzoeker

daarin de schending aanvoert van artikel 1, A, van het Vluchtelingenverdrag of van de artikelen 48/3 en/of

48/4 van de vreemdelingenwet aangezien hij onvoldoende uiteen zet op welke wijze de bestreden

beslissing deze bepalingen zou schenden. De bestreden beslissing werd immers genomen naar

aanleiding van een volgend verzoek om internationale bescherming in de zin van artikel 51/8 van de

vreemdelingenwet en vermeldt uitdrukkelijk artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet als haar juridische

grondslag. In de niet-ontvankelijkheidsbeslissing wordt geen onderzoek gevoerd naar de gegrondheid van

de asielaanvraag.

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).

2.3.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen

op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording

van die handeling in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 13 augustus 2013, nr. 224.475).

2.3.4. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 57/6/2, §1, van de vreemdelingenwet bepaalt het

volgende:

“§ 1.

Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het

verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het voorwerp heeft

uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° of 5°

verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek ontvankelijk.

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2 bedoelde

rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek rechtvaardigen.”

De Raad stipt vooraf aan dat de bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 57/6/2, §1,

eerste lid, van de vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om een

volgend verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk te verklaren indien door de verzoeker

om internationale bescherming geen nieuwe elementen worden voorgelegd die de kans aanzienlijk groter

maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in aanmerking komt.
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2.3.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker naar aanleiding van zijn vierde verzoek om

internationale bescherming van 31 januari 2019 verklaarde dat hij vooral nieuwe documenten wilde

neerleggen (AD 4de verzoek, stuk 9, Verklaring volgend verzoek, vraag 15). Verzoeker legde onder andere

een bundel documenten neer betreffende zijn psychologische toestand en een kopie van een

onderzoeksverslag van het politiecommissariaat van al Sayidiya (AD 4de verzoek, stuk 6, Documenten,

Bundel documenten psy, voorschriften, visitekaartje dokter, onderzoeksverslag) dat de klacht van

verzoeker bevat naar aanleiding van het incident op 25 december 2014 waarvan zijn zus het slachtoffer

zou zijn geworden.

2.3.6. Wat zijn psychologische problemen betreft, merkt de Raad op dat deze geenszins worden betwist,

maar dat verzoeker zelf uitdrukkelijk had aangegeven dat hij kan deelnemen aan de procedure en dat het

vertellen van zijn verhaal hierdoor niet zou worden bemoeilijkt (AD, 4de verzoek, stuk 8, Vragenlijst

“bijzondere procedurele noden” DVZ). De psychologische problemen van verzoeker vormen dus geen

basis voor bijzondere procedurele maatregelen en hebben geen betrekking op zijn asielmotieven. Deze

gegevens kunnen bijgevolg niet als ‘nieuwe elementen’ worden beschouwd in de zin van de hierboven

weergegeven wetsbepaling.

2.3.7. De hamvraag is of het door verzoeker neergelegde onderzoeksverslag kan worden gekwalificeerd

als een ‘nieuw element’ dat de kans aanzienlijk groter maakt dat hij voor erkenning als vluchteling of voor

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt.

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat het neergelegde document onvoldoende garanties biedt op

het vlak van authenticiteit en er wordt verwezen naar de landeninformatie waaruit blijkt dat in Irak

nagenoeg alle documenten worden vervalst (AD 4de verzoek, stuk 7, Landeninformatie, ‘COI Focus Irak

Corruptie en documentfraude’, 8 maart 2016, p. 8) en naar het gegeven dat de verklaringen van verzoeker

niet geloofwaardig zijn. Daarnaast wordt aangestipt dat het document reeds van januari 2015 dateert en

verzoeker uiterst bizar gedrag vertoont door zijn weigering om het originele duplicaat, dat hij in zijn bezit

heeft, aan de asielinstanties te overhandigen.

2.3.8. De Raad stelt vast dat het neergelegde stuk een handgeschreven document in Arabisch schrift

betreft waarop een drietal stempels zijn aangebracht (AD 4de verzoek, stuk 6, Documenten,

Onderzoeksverslag). Er dient niet te woren aangetoond dat de voorgebrachte bewijsstukken vals zijn,

maar het volstaat duidelijk aan te geven waarom ze onvoldoende bewijskracht bezitten (RvS 20 november

2012, nr. 221.428; 27 februari 2001, nr. 93.591). De Raad stelt vast dat het document geen officiële

hoofding bevat en eenvoudig zou kunnen worden nagemaakt. Bovendien weerlegt verzoeker in zijn

middel nergens de vaststelling van de commissaris-generaal dat documentfraude in Irak veelvuldig

voorkomt.

2.3.9. Tevens merkt de Raad op dat in de parlementaire voorbereiding, die aanleiding gaf tot de invoering

van artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet, het volgende wordt gesteld: “De asielzoeker dient in het

kader van een meervoudige aanvraag echter niet alleen alle nieuwe elementen ter staving van zijn nieuwe

aanvraag aan te brengen, maar ook aan te geven waarom hij niet in de mogelijkheid was om die

elementen eerder aan te brengen. Deze rechtvaardiging is een belangrijk element bij de beoordeling van

de asielaanvraag door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, maar een

gebrekkige reden leidt niet per definitie tot een niet inoverwegingname van de aanvraag” (MvT bij het

wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006

houdende diverse bepalingen, Parl. St., Kamer, zittingsperiode 53, 2012-2013, nr. 2556, p. 17).

De neergelegde kopie van het duplicaat van het onderzoeksverslag van het politiecommissariaat van al

Saydiya dateert reeds van 4 januari 2015 (dus vóór het vertrek van verzoeker vanuit Bagdad naar Italië)

en werd slechts op 27 mei 2019 aan het oordeel van de asielinstanties onderworpen (AD 4de verzoek,

stuk 6, Documenten, onderzoeksverslag). Op de vraag waarom hij het nu pas neerlegde, antwoordde

verzoeker: “Ik heb een vriend, die M.(…) heeft en als advocaat werkt, en zijn broer werkt als officier. Die

broer heeft het document voor mij kunnen bemachtigen, uit het dossier gehaald. Ik heb het minder dan

een week of een week geleden gekregen. Ik moet het absoluut terugsturen naar hem, zodat hij het kan

terugleggen voor ze doorhebben dat het document ontbreekt.” (AD 4de verzoek, stuk 9, Verklaring volgend

verzoek, 27 mei 2019, vraag 17). Verzoeker biedt geen duidelijke uitleg waarom dit stuk pas 4,5 jaar na

zijn vertrek uit zijn land van herkomst opduikt.
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Nochtans verklaarde verzoeker reeds tijdens zijn gehoor van 20 oktober 2016 dat het PV van januari 2015

van belang is in de aanloop naar de veroordeling van 20 januari 2015 (AD Z-aanvraag, stuk 18,

gehoorverslag CGVS 20 oktober 2016, p. 17). Het blijft onduidelijk waarom verzoeker dit stuk niet eerder

kon neerleggen.

2.3.10. Bovendien stelt de Raad vast dat de inhoud van het document enkel de éénzijdige verklaringen

van verzoeker bevat en niet als een objectieve bevestiging kan worden aanzien van de door hem

geschetste feiten. Het document van 4 januari 2015 bevat de klacht die verzoeker heeft neergelegd waarin

hij beschrijft dat zijn zus op 25 december 2014 zou zijn omgekomen door schoten met een vuurwapen en

dat hiervoor 2 politici verantwoordelijk zouden zijn (AD 4de verzoek, stuk 9, Verklaring volgend verzoek,

vraag 17). Verzoeker kan niet worden bijgetreden waar hij in zijn middel suggereert dat het neergelege

document een nieuw licht kan werpen op een relaas dat eerder ongeloofwaardig werd bevonden. Met

betrekking tot de aangevoerde vervolgingsfeiten werd immers in het arrest van de Raad van 28 juni 2018

(zie punt 1.4.) het volgende gesteld:

“Wat betreft de originele aangifte van 5 januari 2015 in verband met de feiten van 25 december 2014

waarbij zijn zus om het leven zou zijn gekomen en wat betreft het originele vonnis van 20 januari 2015,

kan de Raad zich aansluiten bij de vaststellingen dienaangaande in de bestreden beslissing: “In verband

met de feiten van 25 december 2014 waarbij uw zus om het leven zou zijn gekomen legt u volgens uw

bewering een aangifte neer van deze feiten, gedateerd op 5 januari 2015. Neergelegd document blijkt

nochtans geen aangifte te zijn doch een doorverwijzing van uw klacht naar de onderzoeksrechter van de

rechtbank van Al Kharh. In dit document wordt op geen enkele manier verwezen naar de dood van uw

zus. Dit document kan uw beweringen op dit vlak dan ook niet staven. In de veronderstelling dat het

onderwerp effectief de dood van uw zus zou betreffen, quod non, blijkt dat er omstreeks 5 januari 2015

reeds sprake is van een verdachte genaamd A. T. H. (…). U werd gevraagd waarom de autoriteiten deze

persoon verdachten van de moord op uw zus. Uw uitleg is zeer vaag. Er zou een grondig onderzoek zijn

gebeurd en betrokkene zou de moord op uw zus uiteindelijk hebben toegegeven (CGVS II, p. 12). Deze

vage uitleg getuigt niet van een grote betrokkenheid bij het onderzoek. Gezien uw zus zou zijn vermoord

op 25 december 2014 en de dader reeds werd gevat op 5 januari 2015, is het wel degelijk een pertinente

vraag hoe ze de dader zo snel konden vatten. Opvallend is eveneens en dit blijkt oa. uit het vonnis dat

werd geveld op 20 januari 2015 alsook uit uw doorverwijzing naar de onderzoeksrechter van al Karkh, dat

de beklaagde werd veroordeeld op grond van art. 403 en art. 406 en art. 1969 van het Irakese

strafwetboek. U gevraagd waar art. 403 betrekking op heeft, geeft u aan dat het te maken heeft met

criminaliteit. Gezien het een artikel uit het wetboek van strafrecht betreft is dan nogal een evidentie. U

verder hierover bevraagd geeft u aan dat hij ook zou zijn veroordeeld voor feiten van openbare orde. U

gevraagd welke inbreuk in het bijzonder, geeft u aan de materiele schade aan het slachtoffer. Verder

voegt u er aan toe dat art. 403 betrekking heeft op misdrijven die aanleiding geven tot moord (CGVS I, p.

18). U voegt aan uw antwoord toe dat u zich onder druk gezet voelt tijdens het gehoor door dit soort

vragen. Nochtans meent het CGVS dat, gezien uw juridische opleiding en uw (emotionele) betrokkenheid

bij betreffend misdrijf, u minstens op de hoogte zou moeten zijn van de feiten op basis van de welke de

moordenaar van uw zus werd veroordeeld. Dat dit niet het geval is, doet andermaal ernstige vragen rijzen

bij de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Dat u tijdens het tweede gehoor wel verklaard dat de dader

nog zou zijn veroordeeld voor andere feiten te weten in verband met zijn gedrag en eer, doet geen afbreuk

aan deze appreciatie gezien uw initiële onwetendheid. Uit informatie die werd toegevoegd aan het

administratieve dossier blijkt overigens dat art. 403 van het strafwetboek betrekking heeft op het

produceren, importeren, publiceren, bezitten, verkrijgen of vertalen van boeken of andere geprint en

geschreven materiaal, tekeningen, foto’s, etc. die de publieke integriteit en eerbaarheid niet respecteren.

De veroordeling op deze grond kan nergens in uw asielrelaas ingepast worden. Ook deze vaststelling

doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Overigens is art. 1969 niet het strafwetboek

opgenomen zoals blijkt uit informatie toegevoegd aan het administratieve dossier. Opvallend is ook dat

wanneer u wordt gevraagd wie de moordenaar van uw zus is, u antwoordt dat dit ene A. T. Y. (…) zou

zijn, terwijl het vonnis spreekt over ene A. T. H. (…). U gevraagd waaruit blijkt dat deze A. T. Y. (…) enige

banden zou hebben met de Irakese autoriteiten verwijst u naar het feit dat hij na zijn arrestatie op 5 januari

2015 zou zijn vrijgelaten door inmenging van de autoriteiten. Bovendien zou hij hebben verklaard

sympathie te hebben voor de Dawaa partij. U zou deze informatie te weten zijn gekomen via het

politiekantoor dat u hieromtrent zouden hebben ingelicht. Ook deze gang van zaken kan niet overtuigen,

gezien bezwaarlijk kan worden ingezien waarom de politie, te meer gezien de betrokkenheid van de

Dawaa partij, u hierover zou inlichten. In verband met het vonnis dient volledigheidshalve nog te worden

opgemerkt dat dit niet gemotiveerd is, wat eveneens afbreuk doet aan het authentiek karakter.” Verzoeker

stelt in zijn verzoekschrift dat hij geen duidelijk antwoord kon geven in verband met de wetsartikelen die

vermeld staan in de voorgelegde aangifte en het voorgelegde vonnis omdat strafrecht niet zijn
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specialisatie is. Ter staving hiervan brengt verzoeker nogmaals zijn diploma met puntenlijst bij (stuk 4 bij

het verzoekschrift). Bovendien heeft hij Irak reeds in 2015 verlaten en heeft hij aldus zijn job als advocaat-

stagiair stopgezet. Verder tracht verzoeker zijn gebrek aan kennis en zijn vage verklaringen te vergoelijken

door erop te wijzen dat hij door de dood van zijn zus zwaar emotioneel geraakt is, waardoor “zijn interesses

sterk verminderd zijn”. Tot op heden heeft verzoeker nog te kampen met emotionele problemen als gevolg

van de moord op zijn zus. Verzoeker brengt opnieuw een attest bij, opgesteld door een psychiater, waarin

staat vermeld dat hij lijdt aan PTSD omdat hij het slachtoffer is geweest van een moordpoging (stuk 5 bij

het verzoekschrift). De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker tijdens zijn gehoor reeds heeft gewezen

op zijn medische toestand, waarvan hij attesten heeft voorgelegd en dat hij heeft aangegeven slechts een

beginnend advocaat te zijn, dat hij maar vier maanden als advocaat heeft gewerkt en dat hij geen “grote

ervaring heeft in alle artikels en alle strafwetten” (CGVS, gehoor 20 oktober 2016, p. 18). De

commissarisgeneraal stelt in de bestreden beslissing dat van verzoeker, gelet op zijn juridische opleiding,

toch kan worden verwacht dat hij concreet kan zeggen voor welk misdrijf de dader van de moord op zijn

zus is veroordeeld. Het feit dat hij (emotioneel) betrokken is, acht de commissaris-generaal een reden te

meer om op de hoogte te zijn van dergelijke gegevens. De Raad kan zich aansluiten bij dit standpunt.

Verzoeker verklaarde immers tijdens het gehoor dat zijn zus werd doodgeschoten tijdens een aanslag die

eigenlijk op hem was gericht, en waarna hij zich uiteindelijk genoodzaakt zag om zijn land van herkomst

te ontvluchten. De bijgebrachte stukken zijn het resultaat van het gegeven dat verzoeker bij de politie

aangifte is gaan doen van dit incident. Verzoeker stelde tevens dat hij achteraf ook nog meer informatie

heeft verkregen van de politie over de reden waarom de dader voorwaardelijk zou zijn vrijgelaten (CGVS

30 maart 2017, p. 12). Hij lichtte ook uitdrukkelijk toe de zaak te hebben opgevolgd (CGVS, gehoor 30

maart 2017, p. 15). Verzoeker geeft aldus aan een actieve rol te hebben gespeeld. De uitleg dat zijn

interesse omtrent dit incident sterk verminderd zou zijn, valt hiermee niet te rijmen. Het is allesbehalve

overtuigend dat verzoeker niet precies kan zeggen voor welke misdrijven de dader zou zijn veroordeeld.

Dat hij Irak reeds in januari 2015 heeft verlaten en zijn werkzaamheden als advocaat-stagiair heeft

stopgezet en bovendien geen specialisatie strafrecht heeft genoten, kan deze onwetendheid met

betrekking tot een cruciaal element in zijn vluchtrelaas niet goedpraten. Verzoeker hoeft immers geen

strafrechtspecialisatie te hebben gevolgd of jarenlange werkervaring te hebben opgedaan om de inhoud

van het vonnis te kunnen analyseren. Het gegeven dat hij een bachelor in de rechten heeft behaald, stelt

hem in staat om dergelijke eenvoudige opzoekingen te verrichten. De Raad benadrukt dat het één van de

personen betreft voor wie hij vervolging vreest, hetgeen een aansporing zou moeten zijn om zich terdege

op te hoogte te stellen van de situatie, ongeacht de emotionele moeilijkheden die een dergelijk incident

met zich meebrengt. Verder verwijst de Raad naar de andere, hierboven weergegeven, pertinente

vaststellingen die met betrekking tot deze stukken in de bestreden beslissing worden weergegeven en

waar verzoeker niet op ingaat in het verzoekschrift. Het geheel van deze bevindingen leidt tot het besluit

dat er ernstig kan worden getwijfeld aan de authenticiteit van de voorgelegde aangifte en het vonnis.

Nogmaals wijst de Raad op de objectieve landeninformatie in het administratief dossier waaruit blijkt dat

er in Irak sprake is van wijdverspreide corruptie en documentenfraude op grote schaal waardoor er veel

Iraakse officiële documenten in omloop zijn die vervalst zijn en/of die door middel van omkoping verworven

zijn, zodat de bewijswaarde van Iraakse documenten hoe dan ook relatief is (zie CGVS, stuk 32, map

‘landeninformatie’, COI Focus ‘Irak – Corruptie en documentatie-fraude’, 8 maart 2016).”

2.3.11. De commissaris-generaal kon op goede gronden concluderen dat het neergelegde document de

kans niet aanzienlijk groter maakt dat verzoeker voor de erkenning als vluchteling of voor de toekenning

van de subsidiaire bescherming in aanmerking komt.

2.3.12. Ter terechtzitting verklaart verzoeker dat hij de organisator was van een betoging voor de Iraakse

ambassade in Brussel in oktober 2019 en dat dit op facebook werd vermeld. De Raad merkt op dat de

commissaris-generaal geen onzorgvuldigheid of motiveringsgebrek kan worden verweten doordat met

deze ‘réfugié sur place’-elementen, die nooit eerder naar voor werden gebracht, geen rekening werd

gehouden. Bovendien worden de beweringen van verzoeker, dat hij het profiel heeft van een anti-

regeringsactivist, geenszins met concrete elementen ondersteund.

2.3.13. De informatie die verzoeker in de bijlagen bij zijn verzoekschrift (Verzoekschrift, bijlage 3-9) en

middels zijn aanvullende nota van 15 oktober 2019 (Aanvullende nota, bijlagen 10-17) aanvoert in een

poging om de beoordeling van de actuele veiligheidssituatie in Bagdad te weerleggen, is niet van aard om

een ander licht te werpen op de landeninformatie die door de commissaris-generaal werd gehanteerd.

Naar aanleiding van het door verzoeker aangehaalde reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken, merkt

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

om een algemene situatieschets te geven voor reislustige Belgen die dit land zouden willen bezoeken (cf.

RvS 25 september 2007, nr. 174.848) en dus geenszins kan worden gehanteerd om het risico in hoofde
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van onderdanen van het bewuste land in te schatten. De waarschuwing van UNAMI van 8 augustus 2018

en de persartikels die als bijlagen bij het verzoekschrift werden gevoegd, gaan chronologisch vooraf aan

het ‘EASO COI Country of Origin Report Iraq: Security Situation’ van maart 2019 dat in de bestreden

beslissing wordt aangehaald, zodat dient te worden aangenomen dat met de incidenten die daarin worden

vermeld, rekening werd gehouden bij de beoordeling van de actuele veiligheidssituatie.

De persartikels die verzoeker als bijlagen bij zijn aanvullende nota voegde, hebben betrekking op de

activiteiten van IS en de onrusten die het gevolg zijn van de anti-regeringsbetogingen in Irak. Zoals de

vertegenwoordigster van de commissaris-generaal ter terechtzitting stelt, bespreken deze persartikels

vormen van gericht geweld die niet nopen tot een andere beoordeling van het risico op ernstige schade

als gevolg van het willekeurig geweld.

2.3.14. Waar verzoeker tenslotte verwijst naar zijn soennitische geloofsovertuiging, dient te worden

opgemerkt dat dit, zoals ook in de beslissing wordt vermeld, aanleiding kan geven tot slachtofferschap

van gericht geweld, maar dat dit niet kan worden beschouwd als een persoonlijke omstandigheid die in

hoofde van verzoeker een verhoogd risico oplevert om slachtoffer te worden van het in Bagdad aanwezige

willekeurige geweld.

2.3.15. Er werd geen schending aangetoond van artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet. De bestreden

beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en verzoeker maakt niet

aannemelijk dat de commissaris-generaal bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben

onderzocht. Er is geen sprake van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de

motiveringsplicht.

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend negentien

door:

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

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN


