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nr. 231 204 van 14 januari 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2019

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 23 juli 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 partijen en hun advocaat E. VERSTRAETEN loco

advocaat B. SOENEN 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:

1.1. Aangaande A. M. H.K. (verder: verzoeker)

“A. Feitenrelaas

U verklaart een sjiitische Irakees te zijn van Arabische origine, geboren op 3 september 1980 te

Bagdad. U en uw vrouw H. M. K. (OV X – CGVS X) ontvluchtten Irak op 4 augustus 2015 uit vrees voor



RvV X - Pagina 2

de sjiitische militie Kata’ib Hezbollah (KH). In 2008 pleegde ene H. al S. (roepnaam A. Z.), een lid van

KH, eenmalig een moordpoging op u. Op 1 augustus 2015 stond hij met enkele gemaskerde mannen

opnieuw aan uw deur. Hij eiste dat u, korporaal (arif) bij de loondienst van de negende divisie van

het Iraakse leger, de namen van enkele militieleden op de loonlijst zou plaatsen. U weigerde, waarop u

en uw vrouw werden bedreigd. Tijdens de inval, viel uw zwangere vrouw van de trap waardoor zij een

miskraam opliep en geopereerd diende te worden. U besloot te deserteren en verliet samen met uw

vrouw op 4 augustus 2015 het land op legale wijze met het vliegtuig van Bagdad naar Erbil en

vervolgens naar Turkije. Op 19 augustus 2015 kwam u in België aan en diende u een verzoek om

internationale bescherming in. Na uw aankomst in België, ontving uw familie nog een dreigbrief van KH.

Het CGVS nam op 9 september 2016 in uw hoofde een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van de

ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. De beslissing van het CGVS werd op 28 maart 2017 bevestigd

door de Raad van Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Ook in het kader van het verzoek om

internationale bescherming van uw vrouw werd door het CGVS besloten tot een weigeringsbeslissing,

dewelke werd bevestigd door de RvV.

U, die beweerde het Belgische grondgebied niet te hebben verlaten, diende op 27 april 2017 een eerste

volgend verzoek in. U volhardde in uw eerdere problemen en stelde nog steeds A. Z. en zijn militie te

vrezen. Uit zijn facebookprofiel viel echter af te leiden dat hij tot de militie Asaeb Ahl al Haq (AAH)

behoort en niet tot KH. De militie blijft naar u op zoek. Zo viel zij op 15 februari 2016 uw woning binnen

en hoorde u van familieleden dat zij zeker tot juni 2017 werden lastiggevallen door militieleden die naar

u op zoek waren. Na juni 2017 werd het contact met uw mannelijke familieleden verbroken waardoor u

niet meer op de hoogte bent van mogelijke problemen met de militie. Uw broer, ook soldaat, werd in

april 2017 meerdere malen door A. Z. aangeklampt en naar u gevraagd waardoor hij zich verplicht

voelde zijn wijk Washash te verlaten en naar de wijk Safraniya te verhuizen.

U vreest voorst nog steeds gestraft te worden door de Iraakse autoriteiten vanwege uw desertie. U

blijkt ondertussen immers op 21 maart 2016 door een militaire rechtbank bij verstek te zijn veroordeeld

tot een gevangenisstraf van vijf jaar vanwege desertie. U werd hiervan op de hoogte gebracht door uw

vriend en collega Z.r. U vreest bij terugkeer aldus gearresteerd te worden.

Verder verklaarde u de islam te zijn ontvallen. Rond augustus 2016 kwamen u en uw vrouw voor het

eerst in aanraking met de getuigen van Jehova en sloten jullie zich bij de kerk aan. Rond juni of

augustus 2017 verlieten jullie de getuigen van Jehova echter opnieuw. U besefte immers dat de

godsdienst heel wat regels en verboden inhield, zoals het verbod op alcohol, roken of naar een kerk

gaan. U had zich van de islam ontdaan om zich vrijer te voelen en wilde dus niet opnieuw verboden

opgelegd krijgen door een andere religie. U beschrijft zich momenteel als areligieus: u gelooft nog

steeds in god maar wilt zich niet meer aansluiten tot een bepaalde godsdienst. Een vriend uit het

opvangcentrum, Y., keerde tussen februari en april 2017 terug naar Irak. U vroeg hem een paar

schoenen voor uw familie mee te nemen. Toen hij uw familie bezocht en zij naar u vroegen, vertelde

Y. dat jullie bekeerd waren en dat uw vrouw H. haar hijab niet meer droeg. Uw moeder en zus belden u

ter bevestiging, waarop u bekende. Uw vader vertelde dit aan uw ooms, waarna u uit de stam werd

verstoten. Uw zus bracht u in juni 2017 op de hoogte van de verstoting van u en uw vrouw. Uw vrouw

voegde hieraan toe dat zij door haar familie in Irak erg onderdrukt werd en onder meer verplicht werd

een hijab te dragen en de bedevaartsoorden te bezoeken. In België voelt zij zich voor het eerst vrij.

Tot slot willen jullie België niet verlaten omdat jullie ongeboren kind hier ligt begraven.

Ter staving van uw eerste volgend verzoek legde u kopieën neer van volgende documenten: tien

facebookfoto’s van H. al S. (A. Z.) en zijn kompanen, zes foto’s van uw woning na een inval op 15

februari 2016, een attest van ontheemding uit 2007 en een bewijs dat u op de dienst Boekhouding van

het leger werkte (d.d. 02/04/2015). U legde tevens kopieën neer van de volgende documenten

aangaande het proces dat tegen u werd aangespannen wegens desertie: een document ‘expertise,

onderzoek en inventaris’ (d.d. 28/08/2015), een kennisgeving van uw misdaad afgeleverd door de

militaire veiligheidsdienst (d.d. 29/08/2015), een beslissing van de onderzoekscommissie (d.d.

12/09/2015), een kennisgeving van de oprichting van een onderzoekscommissie (d.d. 30/09/2015), een

aanvraag tot legalisering van de onderzoeksdocumenten (d.d. 01/10/2015), een eindbepaling van de

procedure van uw rechtszaak (d.d. 28/01/2016), een arrestatiebevel op uw naam (d.d. 03/02/2016), een

kennisgeving van het vonnis van de militaire rechtbank (d.d. 21/02/2016) en het eigenlijke vonnis van de

militaire rechtbank (d.d. 21/03/2016). Tot slot legde u een usb-stick neer waarop videobeelden te zien
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zijn van hoe een bevriende collega in de legerkazerne de hierboven opgesomde documenten in verband

met uw desertie uit uw dossier haalt.

Uw eerste volgend verzoek werd op 22 augustus 2017 in overweging genomen. Op 6 februari 2018

besloot het Commissariaat-generaal tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus op grond van de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. U diende

beroep in tegen deze beslissing waarop de RvV op 31 november 2018 besloot tot een vernietiging van

de beslissing van het CGVS. Omwille van het feit dat de veroordeling wegens desertie in se niet

ongeloofwaardig werd bevonden door het CGVS, besloot de RvV dat er te weinig informatie voorradig

was aangaande de omstandigheden in de Iraakse gevangenissen waar u mogelijks zou kunnen

terechtkomen bij terugkeer naar Irak. Voorts bleek de bespreking van de door u neergelegde

documenten onvolledig. Uw dossier werd daarom opnieuw onderzocht door het CGVS. In het kader

hiervan werd u op 17 mei 2019 nogmaals gehoord op het CGVS.

U legde in het kader van uw beroepsprocedure volgende documenten neer : een print van een foto van

uw vrouw in jullie woning in Bagdad, een usb-stick waaruit blijkt dat u bijeenkomsten van de Jehova’s

getuigen bijwoonde, een kopie van een verstotingsakte (d.d. 12/12/2017) en een attest van de

protestant-evangelische school van uw jongste dochter (d.d. 05/09/2018). U legde ook nogmaals een

kopie van de kennisgeving van uw misdaad afgeleverd door de militaire veiligheidsdienst (d.d.

29/08/2015) voor. Verder legde u volgende algemene artikels en rapporten voor: een MO artikel

aangaande de getuigen van Jehova, UNHCR - Tribal Conflict Resolution in Iraq (d.d. 15/01/2018),

UNHCR - Guidelines on international protection: Religion-based Refugee Claims (d.d. 28/04/2004),

UNAMI - Report on Human Rights in Iraq (January - June 2017), Minority Groups International

en Ceasefire Centre for Civilian Rights - The lost women of Iraq (d.d. 11/2015), Reuters - Iraqi widows,

mothers and girls face heightened risks in displaced camps (d.d. 07/04/2016), Worldbank - Labor force

participation women in Iraq, COI Focus Irak: Femmes divorcées (d.d. 31/07/2017) en UN Casualty

Figures for Iraq for the month of January 2018.

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 grondig onderzoek door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw

administratief dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde vrees

voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming, artikel 48/4, a) en

b). Dit omwille van volgende redenen.

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat u bij uw eerste volgend verzoek teruggrijpt naar

uw voorgaande verklaringen en opnieuw volhardt dat u enerzijds dreigt vermoord te worden

door A. Z. en zijn militie en anderzijds vreest gestraft te worden omwille van uw desertie.

Echter, reeds in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming oordeelde de

Commissarisgeneraal uitdrukkelijk dat er niet het minste geloof kon worden gehecht aan uw problemen

met A. Z.. Zo werd er vooreerst op gewezen dat de verklaringen van u en uw vrouw over de militie die u

vreest bij terugkeer naar Irak tegenstrijdig waren. Ook wat betreft de gebeurtenis waaraan jullie jullie

terugkeervrees ontlenen, met name de ontmoeting met leden van Kata’ib Hezbollah (KH) aan jullie

voordeur op 1 augustus 2015, konden tegenstrijdigheden worden vastgesteld. Aangaande uw eerste

aanvaring met A. Z. in 2008 konden uw verklaringen evenmin overtuigen. Er kon voorts aan de

authenticiteit van het enige stuk dat u ter staving van uw relaas voorlegde, namelijk de dreigbrief,

getwijfeld worden.
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Wat betreft uw desertie wees het CGVS er op dat internationale bescherming omwille van desertie

slechts kan worden toegekend omwille van een ernstige discriminatoire behandeling, een gegronde

vrees voor het inzetten in een door de internationale gemeenschap veroordeelde militaire actie of

onoverkomelijke gewetensbezwaren. Als reden voor uw desertie haalde u echter de ongeloofwaardig

bevonden problemen met de militie aan, waardoor ook aan uw desertie geen geloof kon worden

gehecht. U legde bovendien geen enkel tastbaar en overtuigend begin van bewijs neer ter staving van

uw bewering dat de Iraakse autoriteiten u daadwerkelijk strafrechtelijk zouden vervolgen of martelen.

Voorts bleek uit uw verklaringen nergens dat de Iraakse overheid enige stappen had ondernomen om u

omwille van uw desertie of vertrek uit Irak te vervolgen. U had tevens uw desertie bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) niet vermeld als asielmotief, hoewel u daartoe wel de mogelijkheid had. Dat

u desertie zou hebben gepleegd, kon aldus niet voor waar worden aangenomen.

De exacte motieven op grond waarvan de Commissaris-generaal tot deze bevindingen kwam, werden

duidelijk en afdoende in de beslissing, genomen in uw hoofde in het kader van uw eerste asielaanvraag,

uiteengezet. De weigeringsbeslissing werd bovendien door de RvV bevestigd zodat deze beslissing

kracht van gewijsde geniet en de erin vastgestelde ongeloofwaardigheid niet langer kan worden

betwist.

Bijkomende vaststellingen versterken alleen maar de beoordeling gemaakt in het kader van uw eerste

verzoek.

Zo beschikt u helemaal niet over het gepaste profiel om de wensen van A. Z. te kunnen realiseren.

Hoewel u op de dienst Lonen werkte, beschikte u immers niet over een dermate hoge rang of enige

verantwoordelijkheid. U zou A. Z. ook zelf gezegd hebben dat u niet zomaar kon beslissen om nieuwe

namen op de loonlijst te zetten, dat zoiets door de officieren moest gebeuren. U zou hen zelfs uitgelegd

hebben op welke manier zij wél op de loonlijst zouden geraken, namelijk zich aanmelden bij dienst

Organisatie van firqa 9 (CGVS 15/20685 (notities persoonlijk onderhoud eerste verzoek, d.d.

29/01/2016), p. 8). Waarom A. Z. toch enkel bij u zou terechtkunnen, blijft onduidelijk. A. Z. behoort

volgens uw laatste verklaringen immers tot de militie Asaeb Ahl al Haq (AAH), één van de machtigste

sjiitische milities van het land. Het kan bijgevolg voor hen niet moeilijk geweest zijn om de juiste persoon

binnen het voornamelijk sjiitische leger te overhalen/te dwingen om enkele militieleden op de loonlijst te

plaatsen.

Het is daarenboven zeer opmerkelijk hoe snel u het land verliet na het incident. Zo vond het incident met

A. Z. plaats in de avond van 1 augustus en vertrok u naar Erbil op 4 augustus. Dat u niet eerst een

oplossing heeft gezocht of hulp heeft gevraagd bij uw oversten alvorens de drastische beslissing te

nemen alles achter te laten en het land te verlaten, is weinig aannemelijk. Bovendien bleek uw

zwangere vrouw te bloeden na een zware val van de trap op het moment van het incident. U bracht haar

vóór 4 augustus nog naar de dokter die aangaf dat jullie ongeboren kindje overleden was en dat uw

vrouw geopereerd diende te worden (CGVS 15/20685, p. 8-9). Dat u en uw vrouw met jullie overleden

baby in de buik alsnog zouden besluiten halsoverkop te vertrekken, doet verder afbreuk aan jullie

relaas.

Tot slot verliet u legaal met eigen paspoort het land. Nochtans haalde u meermaals aan dat militairen

verboden worden het land te verlaten of op reis te gaan naar het buitenland (CGVS 15/20685, p. 4, 11,

15/20685Z d.d. 09/01/2018 (man 1), p. 5, 15/20685Z d.d. 17/05/2019 (man 2), p. 7). Desondanks

besloot u legaal met eigen paspoort het land te verlaten. Dit is uiteraard bedenkelijk. De kans was

immers groot dat u in de luchthaven zou worden tegengehouden indien zou worden opgemerkt dat u

militair was. Dat u een neef had die op de luchthaven werkte en voor u een vlucht boekte, maakt dit niet

minder bedenkelijk. U wist immers niet eens wat voor functie uw neef op de luchthaven had (CGVS

15/20685, p. 9). Dat u uw neef zou vertrouwen uw vlucht te regelen maar niet eens weet hoe hij dit kan

doen of wat zijn functie precies is, is dan ook weinig geloofwaardig. U stelde verder dat u van geluk

mocht spreken dat u werd doorgelaten. Bij tegenslag merkt de douane op dat je militair bent en laten ze

je niet door. Dat u enerzijds alles plotsklaps achterlaat, geen hulp vraagt aan oversten of uw vrouw eerst

laat verzorgen uit vrees voor uw leven maar anderzijds op goed geluk het land legaal probeert te

verlaten, is niet geloofwaardig.

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 vorig

verzoek hebt uiteengezet, m.n. dat u nog steeds wordt gezocht door A.Z. en dat de militie uw huis

binnenviel, moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd afgewezen wegens
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een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidig

verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt 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. Ook bijkomende factoren doen afbreuk

aan de geloofwaardigheid van de nieuwe gebeurtenissen.

Dat u nog steeds gezocht zou worden door de militie van A.Z., is vooreerst een loutere bewering

die, gezien de ongeloofwaardigheid van uw eerste verzoek, weinig tot geen waarde kennen. Bovendien

verklaarde u dat u sinds juni 2017 geen contact meer heeft met uw vader en broer en sindsdien

bijgevolg niet meer op de hoogte bent van eventuele bezoeken van de militie. Uw moeder en zus,

waarmee u wel nog in contact staat, zouden hiervan niet op de hoogte zijn gezien enkel mannen over

‘zulke dingen’ spreken (CGVS man 1, p. 4). Dat uw moeder en zus echter niet op de hoogte zouden zijn

van eventuele militiebezoeken bij hun thuis is echter weinig aannemelijk en doet andermaal afbreuk aan

de geloofwaardigheid, minstens de ernst, van uw problemen. U verklaarde voorts dat uw broer in april

2017 bedreigd werd door A. Z.. Gezien voorheen reeds uitdrukkelijk werd geoordeeld dat er geen geloof

kon worden gehecht aan uw beweerde problemen met A. Z., komt ook de geloofwaardigheid van uw

beweringen als zou uw broer problemen hebben gekend met A. Z. op de helling te staan. Kan hier

bovendien nog aan worden toegevoegd dat waar u aanvankelijk aanhaalde dat uw broer ‘werd

bedreigd’, u later tijdens het persoonlijk onderhoud opmerkte dat A. Z., wanneer hij uw

broer tegenkwam, louter vroeg waarom u niet terugkwam. U beschreef het uiteindelijk zelf als ‘blijven

zagen’ (CGVS man 1, p. 4). Uiteraard blijkt hieruit evenmin dat u in geval van terugkeer een gegronde

vrees zou dienen te koesteren ten aanzien van A. Z.. Tot slot dient te worden opgemerkt dat u bijzonder

inconsequent bent aangaande de achtergrond van uw belager, A.Z.. Zo verklaarde u in het kader van

uw eerste verzoek op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat A.Z. tot Asaeb Ahl al Haq (AAH)

behoort. Op het CGVS paste u uw verklaringen aan op basis van de dreigbrief die uw familie na uw

vertrek uit Irak zou hebben ontvangen en verklaarde u dat hij tot Kata’ib Hezbollah (KH) behoort. In het

kader van uw eerste volgend verzoek verklaarde u echter opnieuw dat A. Z. tot AAH behoort. Dit zou u

uit zijn facebookprofiel hebben kunnen afleiden (CGVS man 1, p. 4 en 8). Indien uw verklaringen de

waarheid zouden bevatten, kan verondersteld worden dat u duidelijkheid zou kunnen scheppen over de

achtergrond van uw belager en op een eenduidige manier zou kunnen aangeven tot welke militie hij

behoort.

Ter staving van uw problemen met A. Z. legde u tien facebookfoto’s van hem en zijn kompanen

neer. Echter, deze foto’s tonen geen enkel verband aan tussen u en de mannen op de foto’s. Evenmin

doen de foto’s uitspraak over de problemen die u met deze mannen zou hebben gekend. Ten tweede

legde u zes foto’s neer van uw woning waar op 15 februari 2016 een inval zou zijn gebeurd. Het huis op

de foto’s kan echter eender waar en van eender wie zijn. Bovendien kan uit deze foto’s onmogelijk

worden afgeleid wat de oorzaak is van de huidige staat van deze woning. In het kader van uw

beroepsprocedure bij de RvV legde u een foto neer van uw vrouw in de woonkamer, om aan te tonen

dat het huis op de voorgaande foto’s wel degelijk uw huis betreft. Op de foto van uw vrouw en de foto

van de woonkamer die na de inval zou zijn genomen, zijn inderdaad dezelfde zetels te zien maar verder

verduidelijkt dit opnieuw niet de omstandigheden van de huidige staat van de woning. Het, ten derde,

voorgelegde attest van ontheemding uit 2007 houdt verder geen verband met uw directe

vluchtaanleiding. Dat u in 2007 ontheemd werd, werd overigens niet in twijfel getrokken door het CGVS.

Ten vierde zouden de documenten aangaande uw desertie, i.c. ‘expertise, onderzoek en inventaris’ (d.d.

28/08/2015) en ‘kennisgeving van de misdaad’ afgeleverd door de militaire veiligheidsdienst (d.d.

29/08/2015), naar uw mening niet alleen uw desertie maar ook uw problemen met de milities bewijzen.

In deze documenten wordt immers een bedreiging door een gewapende groepering als aanleiding van

uw vlucht aangegeven. Documenten worden echter pas enige bewijswaarde toegekend in het geval van

een geloofwaardig relaas. Dit is in casu niet het geval. Daarenboven kan sterk aan de authenticiteit van

deze documenten worden getwijfeld (zie infra). Deze stukken zijn dan ook onvoldoende om de eerdere

appreciatie – uw problemen met militie van A. Z. werden ongeloofwaardig bevonden –alsnog om te

vormen.

Wat betreft uw desertie haalt u vervolgens in het kader van uw eerste volgende verzoek aan

ondertussen bij verstek veroordeeld te zijn tot een celstraf van vijf jaar.

Ten eerste werd hierboven echter reeds uitgebreid geargumenteerd dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw problemen met A. Z. en zijn militie.
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Dat u omwille van deze problemen zou zijn gedeserteerd, blijft dan ook – net zoals in uw eerste verzoek

om internationale bescherming – niet geloofwaardig. Dat u ondertussen bij verstek veroordeeld zou zijn

tot een gevangenisstraf van vijf jaar is bijgevolg ook niet aannemelijk.

Ten tweede blijken de strafrechtelijke documenten die u neerlegde in het kader van uw eerste volgende

verzoek ter staving van uw vervolging door de Iraakse autoriteiten onvoldoende om voorgaande

beoordeling in positieve zin om te buigen en aan te nemen dat u daadwerkelijk door de Iraakse

autoriteiten zou worden gezocht omwille van desertie. Het betreft volgende documenten neer: een

document ‘expertise, onderzoek en inventaris’ (d.d. 28/08/2015), een kennisgeving van uw misdaad

(d.d. 29/08/2015), een beslissing van de onderzoekscommissie (d.d. 12/09/2015), een kennisgeving van

de oprichting van een onderzoekscommissie (d.d. 30/09/2015), een aanvraag tot legalisering van de

onderzoeksdocumenten (d.d. 01/10/2015), een eindbepaling van de procedure van uw rechtszaak (d.d.

28/01/2016), een arrestatiebevel op uw naam (d.d. 03/02/2016), een kennisgeving van het vonnis van

de militaire rechtbank (d.d. 21/02/2016) en het eigenlijke vonnis van de militaire rechtbank

(d.d. 21/03/2016). Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt echter dat alle Iraakse documenten

gemakkelijk tegen betaling kunnen worden bekomen. De bewijswaarde van Iraakse documenten is dan

ook erg relatief. Bovendien betreft het in dit geval loutere kopieën waaraan, gezien het makkelijk te

vervalsen karakter, weinig tot geen waarde kan worden gehecht.

Ook de manier waarop u deze documenten zou hebben bekomen, is op zijn minst erg bevreemdend. U

legde een usb-stick neer met daarop een video waarop te zien is hoe een persoon (niet in beeld) zich op

een binnenkoer van een militaire kazerne bevindt en een kantoor binnengaat. Hij filmt even een

kamertje waarin enkele soldaten liggen te slapen, stapt vervolgens naar een bureau waarop een stapel

dossiers ligt. Uw dossier ligt bovenaan merkwaardig genoeg bovenaan de stapel. De filmende persoon

doorbladert het dossier en toont vervolgens de thans door u neergelegde documenten. Met deze video

wilt u de authenticiteit van de documenten aantonen (CGVS man 2, p. 4). Zoals hierboven reeds

beoordeeld, blijken de neergelegde kopieën omwille van het gemakkelijk te vervalsen karakter ervan

echter van beperkte waarde. Meer nog geeft de video een erg geënsceneerde indruk. Dat uw collega

het risico zou nemen om in uw dossier te kijken, is op zich al opmerkelijk gezien dit absoluut verboden is

(CGVS man 2, p. 5). Dat hij dit daarenboven uitgebreid zou filmen en de tijd zou nemen om

de binnenkoer met militaire voertuigen, alle bureaus in het kantoor en maar liefst 9 seconden lang zijn

slapende collega’s te filmen, is in een werkelijke situatie geheel ongeloofwaardig. Dat uw dossier dan

bovendien ook nog eens bovenaan de stapel lag op het moment dat uw vriend / voormalige collega het

eindelijk aandurfde om de documenten voor u te filmen, is bovendien wel heel toevallig. U haalde nog

aan dat het niet duidelijk zou zijn geweest dat uw voormalige collega aan het filmen was omdat iedereen

een gsm heeft (CGVS man 2, p. 5). Het mag duidelijk zijn dat dit niet kan overtuigen. Een gsm

secondenlang gericht houden naar enkele slapende collega’s of met een gsm in de hand een dossier

doorbladeren, is immers allesbehalve onopvallend te noemen. De twee dossiers die uw collega

doorbladert, kunnen overigens niet aan u worden toegeschreven. Op de kaft van het ene dossier staat

immers geschreven: ‘naam: juridische raad, adres: desertie, gouverneur: 2005’. Op de kaft van het

tweede dossier staat: ‘gouverneur: voor 2016’. De info op de dossiers houdt geen enkele steek. Dat dit

uw dossier zou betreffen, is derhalve evenmin aangetoond. Omwille van bovenstaande kan het CGVS

zich niet van de indruk ontdoen dat deze video is geënsceneerd. De video kon dan ook niet overtuigen

van de authenticiteit van de neergelegde documenten.

Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat in voornoemde documenten vermeld wordt dat u vanaf

12 augustus 2015 afwezig en vanaf 27 augustus 2015 onwettig afwezig werd verklaard (zie vertaling in

de groene map van het dossier 15/20685Z). U verliet nochtans het land reeds op 5 augustus 2015. Dit

staat ook duidelijk zo vermeld in de door de originele paspoorten van u en uw vrouw (zie administratief

dossier eerste verzoek, 15/20685). Dat u op het moment van uw problemen en uw vertrek uit het land

tot 12 augustus 2015 op verlof was (CGVS man 2, p. 9), is louter een bewering die u op geen enkele

manier staaft. Daarnaast komt ook uw badgenummer op uw militaire badge (zie administratief dossier

eerste verzoek, 15/20685) niet overeen met het badgenummer dat staat vermeld in de verschillende

documenten. Dat men zich hieromtrent zou vergissen in juridische documenten, is minstens

bedenkelijk.

Het kan niet ontkend worden dat u perfect op de hoogte bent van de procedures beschreven in de

voorgelegde documenten. Dit volstaat echter niet om te besluiten dat u zelf ook effectief deserteerde en

omwille hiervan werd veroordeeld. Ten eerste wordt niet getwijfeld aan uw militaire carrière en er kan

worden aangenomen dat u op de hoogte bent van de te volgen procedures. Bovendien is uw kennis ook

logisch gezien uw jobomschrijving.
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Zo legde u in het kader van uw eerste verzoek uit dat u onder andere de gegevens rond afwezigheden,

deserties en straffen moest bijhouden om de lonen te berekenen (CGVS 15/20685, p. 6). Dat u aldus op

de hoogte bent over het reglement rond (onwettige) afwezigheid, is niet onlogisch.

Ten derde blijkt uit COI hoe dan ook duidelijk dat deserteurs uit het leger nauwelijks zwaar bestraft

worden (zie informatie in blauwe map). Wanneer wel wordt overgegaan tot bestraffingen, kan ervan

worden uitgegaan dat het in deze specifieke gevallen gaat om personen met hoge profielen, hoge

rangen en/of belangrijke functies. Dat u, een eenvoudig administratief personeelslid, de uitzondering op

de regel zou zijn en wél een celstaf van vijf jaar zou moeten doorstaan, kon niet overtuigen.

Tot slot legde u een document neer waaruit blijkt dat u op de dienst “Boekhouding” van het leger heeft

gewerkt (d.d. 02/04/2015). Het gegeven dat u op de boekhoudkundige dienst van het leger zou hebben

gewerkt, werd nooit betwijfeld door het CGVS. Dit vertelt op zich echter niets over de problemen die u

zou kennen of gekend zou hebben.

Ten tweede vreest u een terugkeer naar uw land van herkomst omwille van het feit dat u en uw

vrouw zich afkeerden van de islam, zich tijdelijk tot de getuigen van Jehova wendden en

bijgevolg verstoten werden door jullie stam.

Er dient echter ten zeerste getwijfeld te worden aan de geloofwaardigheid van uw (tijdelijke) interesse in

de “Getuigen van Jehova”. Zo bent u vooreerst erg onduidelijk over het tijdsverloop waarin u zich tot de

Getuigen richtte. Enerzijds verklaarde u op het CGVS dat u acht à negen maanden na uw aankomst

voor het eerst in aanraking kwam met de Getuigen, wat, gezien u op 19 augustus 2015 in België

aankwam, april of mei 2016 zou betekenen (CGVS man 1, p. 10). Even later stelde u dan weer dat u in

augustus 2016 voor het eerst in aanraking kwam met de religie en toen ook lid werd (CGVS man 1, p.

10). Op de DVZ meende u dan weer in december 2016 voor het eerst in aanraking te zijn gekomen met

de religie (Verklaring meervoudige aanvraag, vraag 15). Dat u niet duidelijk kunt stellen wanneer u zich

voor het eerst tot een nieuwe religie wendde, een beslissing die grote gevolgen met zich mee zou

kunnen brengen in uw land van herkomst, is alvast erg vreemd.

U zou ongeveer een jaar aangesloten geweest zijn tot de Getuigen (CGVS man 1, p. 10). Het is echter

geenszins geloofwaardig dat u zich tot de Getuigen van Jehova zou hebben gewend om vervolgens pas

een jaar later te beseffen dat er te veel regels aan de religie verbonden zijn. Zich bekeren tot een

andere religie is namelijk een weloverwogen keuze waarbij men normaliter niet over één nacht ijs gaat,

zeker gezien een bekering in uw land van herkomst grote gevolgen kan hebben. Voorgaande indachtig,

is het niet aannemelijk dat u in een godsdienst zou stappen zonder enig idee te hebben van de inhoud

ervan. Uw vrouw bevestigde zelfs dat jullie keuze voor de Getuigen van Jehova puur toevallig gebeurde,

omdat jullie toevallig een meisje leerden kennen die de godsdienst volgde. Uw vrouw zocht om het even

welke religie om de islam te vergeten, zo legde ze uit (CGVS vrouw 1, p. 7). Bovendien verklaarden

zowel u als uw vrouw dat jullie van de islam afstapten om vrij te kunnen zijn (CGVS man 1, p. 8 en

CGVS vrouw 1, p. 4). In dit opzicht is jullie keuze voor de Getuigen van Jehova, gezien de strikte natuur

van de religie, uiteraard bijzonder merkwaardig. Ook dat u zich pas een jaar na de toetreding zou

realiseren dat u bij de Getuigen van Jehova onder andere niet mag drinken, roken en niet naar de kerk

mag gaan, is niet aannemelijk. Dit getuigt van een wel erg beperkte – mogelijks onbestaande - interesse

in uw zogenaamde nieuwe godsdienst. Nochtans verklaarde u meermaals lessen te hebben gevolgd

(CGVS man 1, p. 3 en 10). Indien u bovendien omwille van oprechte beweegredenen voor de Getuigen

van Jehova zou hebben gekozen, is het dan weer niet aannemelijk dat u de godsdienst opnieuw zou

verlaten omwille van oppervlakkigheden zoals een verbod op roken, drinken en, zoals uw vrouw stelde,

het vieren van feesten en verjaardagen en het hebben van voorhuwelijkse relaties (CGVS vrouw 1, p.

7).

Verder heeft u noch uw advocaat uw interesse in een nieuwe godsdienst noch uw afkering van de islam

vermeld in het kader van uw beroepsprocedure bij de RvV van uw eerste verzoek op 25 januari 2017.

Indien u zich werkelijk aan het verdiepen was in een nieuwe godsdienst of zich welgemeend van de

islam had afgekeerd, dewelke beide de nodige gevaren met zich mee zouden kunnen brengen in geval

van een terugkeer naar uw land van herkomst, is dit erg bevreemdend. U hierop gewezen, gaf u aan

maar twee minuten de tijd gekregen te hebben om iets te zeggen en dat u zich beperkt heeft tot het

vermelden van uw veroordeling bij verstek wegens desertie (CGVS man 1, p. 7). Desondanks blijkt het

weinig geloofwaardig dat zowel u als uw advocaat zouden nalaten een dermate belangrijk gegeven

prioritair te vermelden. Ook uw vrouw heeft zich niet uitgesproken over haar nieuwe godsdienst of haar

afkeer van de islam.



RvV X - Pagina 8

Uw vrouw hiermee geconfronteerd, meende zij dat haar religie iets persoonlijk is. Ook wanneer zij erop

werd gewezen dat haar bekering zou kunnen leiden tot ernstige problemen in Irak en aldus diende

vermeld te worden, bleef zij de vraag stellen waarom het vermelden van haar religie belangrijk zou

kunnen zijn. Pas later stelde zij dat het interview op de RvV niet zo uitgebreid was als op het CGVS en

zij dus de tijd niet had om zoiets te vertellen (CGVS vrouw 1, p. 8). Dat uw vrouw zich het belang van

een bekering of afkeer van de islam niet zou realiseren en het niet nodig zou achten dit nieuwe element

te vermelden terwijl zij naar verluid haar hele leven door haar conservatieve familie verplicht werd de

religieuze voorschriften nauwgezet te volgen (zie infra), is niet aannemelijk. Dat zij het onderwerp te

persoonlijk zou vinden om openbaar te maken, wordt bovendien onderuit gehaald gezien jullie beiden

over jullie nieuwe godsdienst praatten met medebewoners van het opvangcentrum (CGVS man 1, p. 11

en CGVS vrouw 1, p. 4), hetgeen op zich erg riskant kan zijn (zie infra).

Tot slot dient vermeld te worden dat zowel u als uw vrouw het steeds hadden over ‘shuhud (getuigen)

Jahuwa (liefde)’, hetgeen “getuigen van liefde” betekent. Dat jullie steeds de Arabische term voor het

woord liefde gebruikten in plaats van Jehova, wat god betekent, doet andermaal afbreuk aan de

geloofwaardigheid van jullie kortstondige interesse in de Getuigen van Jehova.

Ter staving van jullie interesse in de Getuigen van Jehova, legde u in het kader van jullie

beroepsprocedure van uw eerst volgende verzoek een usb-stick voor waarop u en uw vrouw te zien

zouden zijn op twee bijeenkomsten van de Getuigen. Eerst en vooral kon het CGVS deze beelden niet

bekijken gezien deze stick enkel op de RvV werd voorgelegd. Hoe dan ook, dat u tweemaal een

bijeenkomst zou hebben bijgewoond, doet niets af aan bovenstaande bevindingen aangaande de

diepgang van uw interesse in het geloof. Uw advocaat legde voorts een artikel neer van MO Magazine

waarin staat geschreven dat de Getuigen van Jehova actief rekruteert onder asielzoekers en

vluchtelingen. Opnieuw doet dit algemene artikel geen uitspraken over uw persoonlijke situatie, uw

beweegredenen en uw mate van interesse in het geloof. Bovenstaande bemerkingen blijven dan ook

stand houden.

Gezien de ongeloofwaardigheid van uw periode als Getuige van Jehova, kan evenmin aangenomen

worden dat uw vriend Y. uw familie zou hebben ingelicht dat u en uw vrouw zich afkeerden van de islam

en bekeerden en evenmin aan jullie beweerde verstoting uit de stam.

Volgende elementen plaatsen de waarachtigheid van deze gebeurtenissen verder op de helling.

Ten eerste is het al zeer merkwaardig dat u zich in het opvangcentrum vrij zou uitspreken over uw

nieuwe godsdienst. U stelde immers zelf dat asielzoekers zich vaak anders voordoen dan ze werkelijk

zijn. U gaf zelfs het voorbeeld van enkele jongeren die stiekem alcohol dronken in het bos rond het

opvangcentrum maar na hun terugkeer naar Irak militieleden bleken te zijn. U zou enkel met uw

voetbalvrienden dit gevoelige onderwerp besproken hebben, dewelke zelf niet praktiserend zijn (CGVS

man 1, p. 11). Echter, dat u niet zou hebben stilgestaan bij de mogelijkheid dat uw verhaal zich op die

manier kon verspreiden binnen de Iraakse gemeenschap en moeilijkheden kon veroorzaken, is

verbazend, zeker gezien de delicate materie van bekering.

Dat uw vriend uit het opvangcentrum, Y., bij zijn terugkeer naar Irak aan uw familie zou hebben verteld

dat u zich bekeerde tot de Getuigen van Jehova en dat uw vrouw haar hijab uitdeed, is gezien de

Iraakse context evenmin aannemelijk. Uw familie zou Y. gevraagd hebben hoe het met u ging, waarop

Y. alles verteld zou hebben, ook het feit dat u bekeerd zou zijn (CGVS man 1, p. 11). Uw vrouw gaf aan

dat jullie Y. niet verwittigd hadden dat hij deze dingen niet mocht vertellen (CGVS vrouw, p. 4). Dat jullie

er niet aan zouden hebben gedacht om Y. te waarschuwen over jullie conservatieve familie is, gezien

het risico, alvast erg verbazingwekkend. Hoe dan ook, dat Y. ook zelf niet had kunnen inschatten dat hij

jullie op die manier mogelijks in zware problemen bracht, is niet geloofwaardig. Dat hij het nieuws uit

kwade wil verspreid zou hebben, is evenzeer bedenkelijk. U stelde immers zelf dat Y. helemaal niet bidt

en enkel aan sport denkt. Hij en uw andere vrienden hadden geen enkel probleem met uw bekering en

vonden uw keuze normaal (CGVS man 1, p. 11). U opperde de mogelijkheid dat Y. zich misschien in

België anders voordeed dan hoe hij werkelijk was (CGVS man 1, p. 11). Deze loutere veronderstelling

waar u zelf niet zeker van bent, kan echter niet overtuigen.

Toen uw moeder en zus u opbelden en vroegen of hetgeen Y. vertelde, klopte, zou u onmiddellijk

bevestigd hebben. Ook dit is erg onlogisch. Gezien de verklaringen van uw vrouw over de

onderdrukking vanwege jullie familie - jullie zijn immers verwant - die zij haar ganse leven heeft moeten

doorstaan (zie infra), kan het niet anders dan dat u de mogelijke gevolgen van uw bekentenis had
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kunnen voorzien. Dat u toch niet kon liegen tegen uw familie (CGVS man 1, p. 12), zoals u aanhaalt, is

geen valabel argument met het oog op een mogelijke afwijzende houding van uw familie.

Voorts bent u ook erg onduidelijk aangaande de concrete timing van de gebeurtenissen. Aanvankelijk

stelde u dat Y. in juni 2017 naar Irak terugkeerde (CGVS man 1, p. 3). Later stelde u dan weer dat hij in

februari, mogelijks april 2017 naar Irak ging en het nieuws aan uw familie vertelde (CGVS man 1, p. 10).

Ook uw vrouw meende dat Y. in april 2017 naar Irak terugkeerde (CGVS vrouw 1, p. 4). Dit komt dan

weer niet overeen met uw verklaringen op de DVZ. De interviews van u en uw vrouw vonden immers

plaats op 10 mei 2017. Toch vertelde u niets over de terugkeer naar Y. en zijn bezoek aan uw familie

(zie Verklaring meervoudige aanvraag man en vrouw). U werd vervolgens in juni 2017 door uw zus op

de hoogte gebracht van uw verstoting (CGVS man 1, p. 12). Later meende u dan weer dat uw zus u pas

twee maanden vóór het persoonlijk onderhoud, d.d. 09/01/2018, op de hoogte heeft gebracht van de

verstoting (CGVS man 1, p. 13). Dit zou dan in november 2017 geweest zijn.

Ter staving van de verstoting door uw familie legde u een kopie van een verstotingsakte (d.d.

12/12/2017) neer. Vooreerst worden documenten slechts in overweging genomen in geval van een

geloofwaardig relaas. Dit is in casu niet het geval. Hierboven werd ook reeds gewezen op het gemak

waarmee alle Iraakse documenten via betaling kunnen verkregen worden. De bewijswaarde van Iraakse

documenten is dan ook relatief. Voorts betreft ook dit document een kopie waaraan, zoals ook reeds

werd aangehaald, gezien het makkelijk te vervalsen karakter, weerom geen bewijswaarde kan worden

toegekend. Het document kon bovenstaande bevindingen dan ook niet rechttrekken.

Gezien bovenstaande kan er onmogelijk geloof gehecht worden aan het feit dat Y. alles, i.c. dat u zich

afkeerde van de islam, zich bekeerde tot de Getuigen van Jehova en dat uw vrouw haar hijab uitdeed,

aan uw familie verteld zou hebben noch aan jullie daaropvolgende verstoting.

Dat u in de toekomst alsnog problemen zou kennen met uw familie omwille van uw huidige a-

religiositeit, kon evenmin overtuigen. Immers, dat uw familieleden uw vrouw steeds zwaar onderdrukt

heeft en dermate conservatief is dat zij uw vrouw zouden vermoorden omdat zij zich ontdaan heeft van

haar hijab (CGVS man 1, p. 13), kan namelijk ten zeerste worden betwijfeld. Dit gezien volgende

elementen.

Zo bleek uw vrouw de onderdrukking door haar familie nooit eerder te hebben aangehaald. Tijdens haar

eerste verzoek om internationale bescherming hield zij het zowel op de DVZ als op het CGVS bij jullie

problemen met de milities. Nochtans werd haar tijdens het gehoor op het CGVS tot driemaal toe

gevraagd of zij nog andere problemen vreesde in geval van terugkeer naar Bagdad, of zij alles heeft

kunnen vertellen en of zij toevoegingen wilde doen of opmerkingen wilde maken. Zij haalde enkel haar

miskraam aan (CGVS 15/20685B (eerste verzoek), d.d. 29/01/2016, p. 4). Ook bij de RvV haalde zij

noch haar advocaat enige vorm van onderdrukking door haar familie aan. Nochtans droeg uw vrouw ten

tijde van de zitting bij de RvV geen hijab meer en was zij naar eigen zeggen al afgestapt van de islam

(CGVS vrouw 1, p. 6). Indien zij werkelijk zwaar onder druk werd geplaatst door haar familie, in die mate

dat zij een terugkeer naar Irak vreesde, dan heeft zij ruimschoots de kans gehad dit reeds eerder aan te

halen. Dat zij dit nooit heeft gedaan, doet afbreuk aan de ernst ervan.

Daarenboven blijkt uit de gegevens van het eerste verzoek van uw vrouw dat zij een diploma

Management heeft behaald op de hogeschool. Nadien heeft zij gewerkt als secretaresse op het

gemeentehuis van al Mansour (CGVS 15/20685B, d.d. 29/01/2016, p. 2). Gezien haar studieloopbaan

en carrière kan bezwaarlijk gesteld worden dat uw vrouw in een streng conservatief gezin opgroeide

waar zij onderdrukt werd in haar doen en laten. Van een familie die hun dochter toeliet te studeren en

een job uit te oefenen, lijkt het weinig aannemelijk dat zij diezelfde dochter zouden vermoorden, enkel

en alleen omdat zij haar hijab niet draagt.

Dat u en uw vrouw momenteel areligieus zijn en zich niet meer willen schikken naar de sociale

voorschriften van de Iraakse maatschappij, kan evenmin leiden tot een gegronde vrees in uw hoofde in

de zin van de Vluchtelingenconventie. Dat u in Irak beperkt zou worden in uw vrijheid van meningsuiting

en in uw levensstijl, wordt door het CGVS niet betwist. Echter, louter het bestaan van deze beperkingen

volstaat op zich niet om een vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

aan te tonen. U heeft niet kunnen aantonen dat de door u aangehaalde beperkingen op uw levensstijl en

de kledij van uw vrouw in jullie hoofde dermate zwaarwichtig zijn dat in casu zou kunnen worden

besloten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade. Uw religiositeit lijkt immers allesbehalve ontstaan vanuit een diepe overtuiging.
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Zo gelooft u wel in god, maar niet in één bepaalde godsdienst omdat u zich niet wenst te schikken naar

bepaalde oppervlakkige regels. U hierover bevraagd, hield u het op het feit dat u vrij wilt zijn, wilt roken

en drinken. Dat u deze zaken niet zou kunnen doen in Irak, zijn vooreerst loutere beweringen die u

geenszins staaft. Hoe dan ook volstaat zulk niet om in uw hoofde te besluiten tot het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Uw vrouw

voegt er nog aan toe dat zij niet wil dat haar dochter een hoofddoek moet dragen en wil dat haar dochter

later vriendjes mag hebben (CGVS vrouw 1, p. 6 en 9). De door jullie aangehaalde regels betreffen puur

maatschappelijke normen waar u zich al dan niet wenst aan te houden, echter, wijzen deze niet op een

diepe en oprechte overtuiging van uw areligiositeit. Dit wijzigt dan ook niets aan voorgaande

bevindingen.

Bovendien besloot u na uw kortstondig avontuur bij de Getuigen van Jehova dat u zich nooit meer tot

een andere religie wilde wenden omdat zij allemaal regels inhouden dewelke u niet wenst te volgen. U

bent echter nooit op zoek gegaan naar een religie die u wel aansprak of heeft zich nooit geïnformeerd of

er überhaupt godsdiensten bestaan waar u wel mag roken, drinken en de kerk bezoeken (CGVS man 1,

p. 10). Nochtans beweerde u in Irak reeds enige interesse gehad te hebben voor het christendom en

kerken te bezoeken (CGVS man 1, p. 9). Waarom u zich dan nooit in andere strekkingen van het

christendom heeft verdiept, blijft onduidelijk. Hoe dan ook, dat u zich afkeerde van de islam, toevallig op

de Getuigen van Jehova botste en vervolgens besloot dat godsdienst niets voor u was omwille van de

vele regels, getuigt geenszins van een weloverwogen en doordachte keuze voor a-religiositeit. Dat uw

familie en omgeving in Irak überhaupt op de hoogte zijn van jullie (beweerde) a-religiositeit heeft u niet

aangetoond.

Ter staving van het feit dat u niets meer met religie te maken heeft en dat uw dochter haar eigen religie

mag kiezen, legde u in het kader van uw beroepsprocedure van uw eerste volgend verzoek een

inschrijvingsbewijs neer van de protestant-evangelische school waar uw jongste dochter schoolloopt.

Dat uw dochter naar een dergelijke school gaat, verandert niets aan bovenstaande motieven. Bovendien

kwam u pas na de inschrijving van uw dochter te weten dat het om een bijbelschool ging, en schreef u

haar niet doelbewust in. Dat u en uw vrouw uw dochter vrijheid van religie schenken en het voor u niet

uitmaakt naar welke school zij gaat, toont niet aan dat u vervolging riskeert dan wel een reëel risico

loopt op het lijden van ernstige schade ingeval van een terugkeer naar Irak.

Tot slot legde uw advocaat enkele algemene rapporten voor aangaande stammenconflicten, het

vluchten omwille van religieuze motieven en de moeilijkheden die Iraakse vrouwen in hun land van

herkomst kunnen ondervinden (UNHCR - Tribal Conflict Resolution in Iraq (d.d. 15/01/2018), UNHCR -

Guidelines on international protection: Religion-based Refugee Claims (d.d. 28/04/2004), UNAMI -

Report on Human Rights in Iraq (January - June 2017), Minority Groups International en Ceasefire

Centre for Civilian Rights - The lost women of Iraq (d.d. 11/2015), Reuters - Iraqi widows, mothers and

girls face heightened risks in displaced camps (d.d. 07/04/2016), Worldbank - Labor force participation

women in Iraq, COI Focus Irak: Femmes divorcées (d.d. 31/07/2017), UN Casualty Figures for Iraq for

the month of January 2018). De loutere verwijzing naar informatie over deze thema’s volstaan niet om

aan te tonen dat u, uw vrouw en kinderen omwille van jullie visie op religie in jullie land van

herkomst werkelijk zullen worden bedreigd of vervolgd of dat er een reëel risico op het lijden van

ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, bestaat. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en u en uw vrouw blijven hier, gelet op het

voorgaande, in gebreke.

Dat jullie België niet willen verlaten omdat jullie ongeboren kind hier ligt begraven, heeft geen uitstaans

met de beoordeling van uw situatie in Irak kan bovenstaande argumentatie dan ook niet wijzigen.

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

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

persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dan wel een

reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

vreemdelingenwet. Hieruit volgt dat u de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus, in

de zin van artikel 48/4 §2 a) en b) van de Vreemdelingenwet, kan worden toegekend.

Na het ontvangen van een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud, maakte u op 20 juni

2019 volgende opmerkingen (zie administratief dossier). U bracht het CGVS ervan op de hoogte dat de

juiste schrijfwijze van uw zus ‘A.’ is en dat de kazerne waar u werkte ‘al Taji’ kazerne heet.



RvV X - Pagina 11

Verder legde u uit wat de functie van Z. precies inhoudt en wat bekeken kan worden op de computers in

de kazerne. Verder verduidelijkt u de structuur van de ‘batterijen’ in uw divisie en de werking van de

veiligheidskantoren van de subdivisies. Deze elementen verduidelijken enkele zaken maar wijzigen niets

fundamenteels aan voorgaande bevindingen. Verder merkte u op dat de bevelhebber een eigen bureau

heeft in een gescheiden bureauruimte. Toen Z. de video van de documenten maakte, was de

bevelhebber dus in een andere ruimte. Ook dit verandert niets aan de voornoemde bevindingen over de

video en de geënsceneerde indruk die de video maakt. Tot slot preciseerde u dat de verstotingsbrief niet

aan alle stamleden werd bezorgd maar aan alle kleine sheikhs van de stam. Ook dit is een element dat

voor het CGVS geen invloed heeft op de genomen beslissing.

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.

In zoverre u aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door het

willekeurig geweld te Bagdad en hierbij verwijst naar het feit dat u zich niet meer kunt vereenzelvigen

met de Islam, moet opgemerkt worden dat dit element betrekking heeft op een omstandigheid die

verband houdt met de criteria van de vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in de

zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat u zich afkeerde van de

islam, maakt reeds het voorwerp uit van een onderzoek van uw nood aan internationale bescherming

(supra). Elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de vervolgingsvrees of het

reëel risico komen bovendien niet in aanmerking als persoonlijke omstandigheden die het reëel risico

blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel

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

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.”

1.2. Aangaande A. H. M. K. (verder: verzoekster)

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde een sjiitische Iraakse vrouw te zijn van Arabische origine, geboren op 16 mei 1987 te

Shatra, Nassiriya. U behaalde een masterdiploma in Management en werkte als secretaresse aan het

gemeentehuis van al Mansour. U en uw man M. H.K.a. (OV 8108895 - CGVS 15/20685Z) ontvluchtten

Irak op 4 augustus 2015 uit vrees voor de sjiitische militie Kata’ib Hezbollah (KH). In 2008 trachtte ene

H. al S. (roepnaam A.Z.), een lid van KH, uw man al eens te vermoorden. Op 1 augustus 2015 stond hij

met enkele gemaskerde mannen opnieuw aan uw deur. Hij eiste dat uw man, korporaal (arif) bij de

loondienst van de negende divisie van het Iraakse leger, de namen van enkele militieleden op de

loonlijst zou plaatsen. Uw man weigerde, waarop jullie werden bedreigd. Tijdens de inval, viel u van de

trap waardoor u een miskraam kreeg. Uw man besloot te deserteren en jullie ontvluchtten jullie land. Op

19 augustus 2015 kwam u in België aan en diende u een eerste verzoek om internationale bescherming

in. Na uw aankomst in België, ontving uw familie nog een dreigbrief van KH.

Het CGVS nam op 9 september 2016 in uw hoofde een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van de

ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. De beslissing van het CGVS werd op 28 maart 2017 bevestigd

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Ook in het kader van het verzoek van uw man

werd door het CGVS besloten tot een weigeringsbeslissing, dewelke werd bevestigd door de RvV.

U, die beweerde het Belgische grondgebied niet te hebben verlaten, diende op 27 april 2017 een eerste

volgend verzoek in. U volhardde in uw eerdere problemen en stelt nog steeds A. Z. en zijn militie te

vrezen. U verwijst hieromtrent naar de documenten die uw man neerlegde in het kader van zijn eerste

volgend verzoek. Uw man verklaarde ook ondertussen bij verstek veroordeeld te zijn tot een

gevangenisstraf van vijf jaar wegens zijn desertie. Verder verklaarde u uw godsdienst te hebben

verlaten. U werd in Irak sterk onderdrukt door uw religieus extremistische familie en werd onder meer

verplicht een hijab te dragen en de sjiitische bedevaartsoorden te bezoeken. U draagt sinds 24 mei

2016 geen hijab meer en heeft zich bovendien tijdelijk aangesloten bij de Getuigen van Jehova. Y., een

vriend van uw man uit het opvangcentrum, keerde terug naar Irak. Uw man had een cadeau voor zijn

familie meegegeven. Toen Y. in april 2017 uw schoonfamilie bezocht en men hem vroeg hoe het met

jullie ging, zou hij hen verteld hebbben dat jullie zich tot de Getuigen van Jehova bekeerden en u

uw hijab niet langer draagt. U en uw man werden daarom uit de stam verstoten. Uw schoonzus bracht u

daarvan op 21 juni 2017 op de hoogte. U vreest bij terugkeer naar Irak vermoord te worden door uw

familie. In de zomer van 2017 besloten jullie zich echter terug te trekken uit de Getuigen van Jehova

gezien de talrijke regels en verboden. Feesten en verjaardagen vieren, alcohol drinken, roken,

voorhuwelijkse relaties waren allemaal verboden. U wil geen grenzen meer in uw leven en besloot niet

meer te geloven.

Ter staving van uw eerste volgend verzoek legde u volgende documenten neer: vier foto’s van u als

gesluierde vrouw in Irak, foto’s van het graf van uw ongeboren kind in België en een psychologisch

attest. U verwees voorts naar de documenten die uw man neerlegde in het kader van zijn eerste

volgend verzoek.

Uw eerste volgend verzoek werd op 22 augustus 2017 in overweging genomen. Op 6 februari 2018

besloot het Commissariaat-generaal tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus op grond van de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. U diende

beroep in tegen deze beslissing waarop de RvV op 31 november 2018 besloot tot een vernietiging van

de beslissing van het CGVS. Omwille van het feit dat de veroordeling vanwege desertie in se niet

ongeloofwaardig werd bevonden door het CGVS, besloot de RvV dat er te weinig informatie voorradig

was aangaande de omstandigheden in de Iraakse gevangenissen waar uw man mogelijks zou kunnen

terechtkomen bij een terugkeer naar Irak. Voorts bleek de bespreking van de door jullie neergelegde

documenten onvolledig. Uw dossier werd daarom opnieuw onderzocht door het CGVS. U werd op 17

mei 2019 opnieuw gehoord op de zetel van het Commissariaat-generaal.

Ter staving van uw beroepsprocedure legden u en uw man volgende nieuwe documenten neer: een

print van een foto van u in jullie woning in Bagdad, een usb-stick waaruit blijkt dat u bijeenkomsten van

de Jehova’s Getuigen bijwoonde, een kopie van een verstotingsakte (d.d. 12/12/2017) en een attest van

de protestant-evangelische school van uw jongste dochter (d.d. 05/09/2018). U legde ook nogmaals een

kopie van de kennisgeving van uw echtgenoot zijn misdaad, afgeleverd door de militaire

veiligheidsdienst (d.d. 29/08/2015), voor. Verder legde uw raadsman volgende algemene artikels en

rapporten voor: een MO artikel aangaande de getuigen van Jehova, UNHCR - Tribal Conflict Resolution

in Iraq (d.d. 15/01/2018), UNHCR - Guidelines on international protection: Religion-based Refugee

Claims (d.d. 28/04/2004), UNAMI - Report on Human Rights in Iraq (January - June 2017), Minority
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Groups International en Ceasefire Centre for Civilian Rights - The lost women of Iraq (d.d.

11/2015), Reuters - Iraqi widows, mothers and girls face heightened risks in displaced camps (d.d.

07/04/2016), Worldbank - Labor force participation women in Iraq, COI Focus Irak: Femmes divorcées

(d.d. 31/07/2017) en UN Casualty Figures for Iraq for the month of January 2018.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt.

Wat betreft het attest dat u neerlegt met betrekking tot uw mentale toestand moet er immers op worden

gewezen dat deze elementen niet van die aard zijn dat zij de standaardprocedure in het gedrag zouden

kunnen brengen en er zich steunmaatregelen zouden opdringen. Zo vermelden deze documenten

geenszins dat u niet in staat zou zijn om verklaringen af te leggen noch dat u op één of andere manier

belemmerd zou zijn dit te doen. In het document wordt beschreven dat u moeilijk uw twee miskramen

kunt verwerken en dat de negatieve ervaringen in het opvangcentrum zwaar op u wegen. Gezien u op

het moment van het schrijven van het attest, d.d. 21 april 2017, opnieuw zwanger was, werd

geadviseerd u en uw gezin in het opvangcentrum in Sint-Niklaas te laten wonen om u bij uw

zwangerschap te begeleiden. Het attest vermeldt echter niet dat u niet in staat zou zijn om de

standaardprocedure te doorlopen. Bovendien kon tijdens het persoonlijk onderhoud worden vastgesteld

dat u geen last bleek te hebben van mentale problemen en perfect capabel bleek om vlot alle vragen te

begrijpen en te beantwoorden. Tot slot werd u ook op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de kans

geboden bepaalde gezondheidsproblemen aan te halen waarmee rekening dient gehouden te worden in

de verdere procedure aangaande uw verzoek om internationale bescherming. U gaf niet aan bijzondere

noden te hebben (DVZ vragenlijst bijzondere procedure noden). Gelet op wat voorafgaat kan in de

gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het kader van

onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Uit verklaringen afgelegd op Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) alsook op het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) blijkt dat u uw verzoek integraal steunt op dezelfde

motieven als deze aangehaald door uw echtgenoot, M. H.K.a. (OV 8108895 - CGVS 15/20685Z) in het

kader van zijn tweede verzoek. Zo houden jullie beiden vast aan jullie eerdere verklaringen en willen

jullie in België een vrij en niet-religieus leven leiden, ver verwijderd van de druk van jullie familie en de

Iraakse maatschappij. Vermits in het kader van het eerst volgende verzoek van uw man door het

Commissariaat-generaal werd besloten dat hem de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend, en dit gezien de ongeloofwaardigheid van de aangehaalde

feiten, kan in uw hoofde evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Gezien u geen aparte

asielmotieven aanhaalde kan in casu volstaan met een verwijzing naar de omstandige motivering

weergegeven in de beslissing genomen in hoofde van uw echtgenoot in het kader van zijn tweede

verzoek. Deze beslissing luidt als volgt:

Na grondig onderzoek door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw

administratief dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde vrees

voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming, artikel 48/4, a) en

b). Dit omwille van volgende redenen.

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat u bij uw eerste volgend verzoek teruggrijpt naar

uw voorgaande verklaringen en opnieuw volhardt dat u enerzijds dreigt vermoord te worden

door A.Z. en zijn militie en anderzijds vreest gestraft te worden omwille van uw desertie.

Echter, reeds in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming oordeelde de

Commissarisgeneraal uitdrukkelijk dat er niet het minste geloof kon worden gehecht aan uw problemen

met A. Z.. Zo werd er vooreerst op gewezen dat de verklaringen van u en uw vrouw over de militie die u

vreest bij terugkeer naar Irak tegenstrijdig waren. Ook wat betreft de gebeurtenis waaraan jullie jullie

terugkeervrees ontlenen, met name de ontmoeting met leden van Kata’ib Hezbollah (KH) aan jullie
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voordeur op 1 augustus 2015, konden tegenstrijdigheden worden vastgesteld. Aangaande uw eerste

aanvaring met A. Z. in 2008 konden uw verklaringen evenmin overtuigen. Er kon voorts aan de

authenticiteit van het enige stuk dat u ter staving van uw relaas voorlegde, namelijk de dreigbrief,

getwijfeld worden.

Wat betreft uw desertie wees het CGVS er op dat internationale bescherming omwille van desertie

slechts kan worden toegekend omwille van een ernstige discriminatoire behandeling, een gegronde

vrees voor het inzetten in een door de internationale gemeenschap veroordeelde militaire actie of

onoverkomelijke gewetensbezwaren. Als reden voor uw desertie haalde u echter de ongeloofwaardig

bevonden problemen met de militie aan, waardoor ook aan uw desertie geen geloof kon worden

gehecht. U legde bovendien geen enkel tastbaar en overtuigend begin van bewijs neer ter staving van

uw bewering dat de Iraakse autoriteiten u daadwerkelijk strafrechtelijk zouden vervolgen of martelen.

Voorts bleek uit uw verklaringen nergens dat de Iraakse overheid enige stappen had ondernomen om u

omwille van uw desertie of vertrek uit Irak te vervolgen. U had tevens uw desertie bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) niet vermeld als asielmotief, hoewel u daartoe wel de mogelijkheid had. Dat

u desertie zou hebben gepleegd, kon aldus niet voor waar worden aangenomen.

De exacte motieven op grond waarvan de Commissaris-generaal tot deze bevindingen kwam, werden

duidelijk en afdoende in de beslissing, genomen in uw hoofde in het kader van uw eerste asielaanvraag,

uiteengezet. De weigeringsbeslissing werd bovendien door de RvV bevestigd zodat deze beslissing

kracht van gewijsde geniet en de erin vastgestelde ongeloofwaardigheid niet langer kan worden

betwist.

Bijkomende vaststellingen versterken alleen maar de beoordeling gemaakt in het kader van uw eerste

verzoek.

Zo beschikt u helemaal niet over het gepaste profiel om de wensen van A. Z. te kunnen realiseren.

Hoewel u op de dienst Lonen werkte, beschikte u immers niet over een dermate hoge rang of enige

verantwoordelijkheid. U zou A.Z. ook zelf gezegd hebben dat u niet zomaar kon beslissen om nieuwe

namen op de loonlijst te zetten, dat zoiets door de officieren moest gebeuren. U zou hen zelfs uitgelegd

hebben op welke manier zij wél op de loonlijst zouden geraken, namelijk zich aanmelden bij dienst

Organisatie van firqa 9 (CGVS 15/20685 (notities persoonlijk onderhoud eerste verzoek, d.d.

29/01/2016), p. 8). Waarom A. Z. toch enkel bij u zou terechtkunnen, blijft onduidelijk. A. Z. behoort

volgens uw laatste verklaringen immers tot de militie Asaeb Ahl al Haq (AAH), één van de machtigste

sjiitische milities van het land. Het kan bijgevolg voor hen niet moeilijk geweest zijn om de juiste persoon

binnen het voornamelijk sjiitische leger te overhalen/te dwingen om enkele militieleden op de loonlijst te

plaatsen.

Het is daarenboven zeer opmerkelijk hoe snel u het land verliet na het incident. Zo vond het incident met

A. Z. plaats in de avond van 1 augustus en vertrok u naar Erbil op 4 augustus. Dat u niet eerst een

oplossing heeft gezocht of hulp heeft gevraagd bij uw oversten alvorens de drastische beslissing te

nemen alles achter te laten en het land te verlaten, is weinig aannemelijk. Bovendien bleek uw

zwangere vrouw te bloeden na een zware val van de trap op het moment van het incident. U bracht haar

vóór 4 augustus nog naar de dokter die aangaf dat jullie ongeboren kindje overleden was en dat uw

vrouw geopereerd diende te worden (CGVS 15/20685, p. 8-9). Dat u en uw vrouw met jullie overleden

baby in de buik alsnog zouden besluiten halsoverkop te vertrekken, doet verder afbreuk aan jullie

relaas.

Tot slot verliet u legaal met eigen paspoort het land. Nochtans haalde u meermaals aan dat militairen

verboden worden het land te verlaten of op reis te gaan naar het buitenland (CGVS 15/20685, p. 4, 11,

15/20685Z d.d. 09/01/2018 (man 1), p. 5, 15/20685Z d.d. 17/05/2019 (man 2), p. 7). Desondanks

besloot u legaal met eigen paspoort het land te verlaten. Dit is uiteraard bedenkelijk. De kans was

immers groot dat u in de luchthaven zou worden tegengehouden indien zou worden opgemerkt dat u

militair was. Dat u een neef had die op de luchthaven werkte en voor u een vlucht boekte, maakt dit niet

minder bedenkelijk. U wist immers niet eens wat voor functie uw neef op de luchthaven had (CGVS

15/20685, p. 9). Dat u uw neef zou vertrouwen uw vlucht te regelen maar niet eens weet hoe hij dit kan

doen of wat zijn functie precies is, is dan ook weinig geloofwaardig. U stelde verder dat u van geluk

mocht spreken dat u werd doorgelaten. Bij tegenslag merkt de douane op dat je militair bent en laten ze

je niet door. Dat u enerzijds alles plotsklaps achterlaat, geen hulp vraagt aan oversten of uw vrouw eerst

laat verzorgen uit vrees voor uw leven maar anderzijds op goed geluk het land legaal probeert te

verlaten, is niet geloofwaardig.



RvV X - Pagina 16

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 vorig

verzoek hebt uiteengezet, m.n. dat u nog steeds wordt gezocht door A. Z. en dat de militie uw huis

binnenviel, moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd afgewezen wegens

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

Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidig

verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt 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. Ook bijkomende factoren doen afbreuk

aan de geloofwaardigheid van de nieuwe gebeurtenissen.

Dat u nog steeds gezocht zou worden door de militie van A.Z., is vooreerst een loutere bewering

die, gezien de ongeloofwaardigheid van uw eerste verzoek, weinig tot geen waarde kennen. Bovendien

verklaarde u dat u sinds juni 2017 geen contact meer heeft met uw vader en broer en sindsdien

bijgevolg niet meer op de hoogte bent van eventuele bezoeken van de militie. Uw moeder en zus,

waarmee u wel nog in contact staat, zouden hiervan niet op de hoogte zijn gezien enkel mannen over

‘zulke dingen’ spreken (CGVS man 1, p. 4). Dat uw moeder en zus echter niet op de hoogte zouden zijn

van eventuele militiebezoeken bij hun thuis is echter weinig aannemelijk en doet andermaal afbreuk aan

de geloofwaardigheid, minstens de ernst, van uw problemen. U verklaarde voorts dat uw broer in april

2017 bedreigd werd door A. Z.. Gezien voorheen reeds uitdrukkelijk werd geoordeeld dat er geen geloof

kon worden gehecht aan uw beweerde problemen met A. Z., komt ook de geloofwaardigheid van uw

beweringen als zou uw broer problemen hebben gekend met A. Z. op de helling te staan. Kan hier

bovendien nog aan worden toegevoegd dat waar u aanvankelijk aanhaalde dat uw broer ‘werd

bedreigd’, u later tijdens het persoonlijk onderhoud opmerkte dat A. Z., wanneer hij uw

broer tegenkwam, louter vroeg waarom u niet terugkwam. U beschreef het uiteindelijk zelf als ‘blijven

zagen’ (CGVS man 1, p. 4). Uiteraard blijkt hieruit evenmin dat u in geval van terugkeer een gegronde

vrees zou dienen te koesteren ten aanzien van A. Z.. Tot slot dient te worden opgemerkt dat u bijzonder

inconsequent bent aangaande de achtergrond van uw belager, A. Z.. Zo verklaarde u in het kader van

uw eerste verzoek op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat A. Z. tot Asaeb Ahl al Haq (AAH)

behoort. Op het CGVS paste u uw verklaringen aan op basis van de dreigbrief die uw familie na uw

vertrek uit Irak zou hebben ontvangen en verklaarde u dat hij tot Kata’ib Hezbollah (KH) behoort. In het

kader van uw eerste volgend verzoek verklaarde u echter opnieuw dat A. Z. tot AAH behoort. Dit zou u

uit zijn facebookprofiel hebben kunnen afleiden (CGVS man 1, p. 4 en 8). Indien uw verklaringen de

waarheid zouden bevatten, kan verondersteld worden dat u duidelijkheid zou kunnen scheppen over de

achtergrond van uw belager en op een eenduidige manier zou kunnen aangeven tot welke militie hij

behoort.

Ter staving van uw problemen met A. Z. legde u tien facebookfoto’s van hem en zijn kompanen

neer. Echter, deze foto’s tonen geen enkel verband aan tussen u en de mannen op de foto’s. Evenmin

doen de foto’s uitspraak over de problemen die u met deze mannen zou hebben gekend. Ten tweede

legde u zes foto’s neer van uw woning waar op 15 februari 2016 een inval zou zijn gebeurd. Het huis op

de foto’s kan echter eender waar en van eender wie zijn. Bovendien kan uit deze foto’s onmogelijk

worden afgeleid wat de oorzaak is van de huidige staat van deze woning. In het kader van uw

beroepsprocedure bij de RvV legde u een foto neer van uw vrouw in de woonkamer, om aan te tonen

dat het huis op de voorgaande foto’s wel degelijk uw huis betreft. Op de foto van uw vrouw en de foto

van de woonkamer die na de inval zou zijn genomen, zijn inderdaad dezelfde zetels te zien maar verder

verduidelijkt dit opnieuw niet de omstandigheden van de huidige staat van de woning. Het, ten derde,

voorgelegde attest van ontheemding uit 2007 houdt verder geen verband met uw directe

vluchtaanleiding. Dat u in 2007 ontheemd werd, werd overigens niet in twijfel getrokken door het CGVS.

Ten vierde zouden de documenten aangaande uw desertie, i.c. ‘expertise, onderzoek en inventaris’ (d.d.

28/08/2015) en ‘kennisgeving van de misdaad’ afgeleverd door de militaire veiligheidsdienst (d.d.

29/08/2015), naar uw mening niet alleen uw desertie maar ook uw problemen met de milities bewijzen.

In deze documenten wordt immers een bedreiging door een gewapende groepering als aanleiding van

uw vlucht aangegeven. Documenten worden echter pas enige bewijswaarde toegekend in het geval van

een geloofwaardig relaas. Dit is in casu niet het geval. Daarenboven kan sterk aan de authenticiteit van

deze documenten worden getwijfeld (zie infra). Deze stukken zijn dan ook onvoldoende om de eerdere

appreciatie – uw problemen met militie van A. Z. werden ongeloofwaardig bevonden –alsnog om te

vormen.
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Wat betreft uw desertie haalt u vervolgens in het kader van uw eerste volgende verzoek aan

ondertussen bij verstek veroordeeld te zijn tot een celstraf van vijf jaar.

Ten eerste werd hierboven echter reeds uitgebreid geargumenteerd dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw problemen met A. Z. en zijn militie. Dat u omwille van deze problemen zou zijn

gedeserteerd, blijft dan ook – net zoals in uw eerste verzoek om internationale bescherming – niet

geloofwaardig. Dat u ondertussen bij verstek veroordeeld zou zijn tot een gevangenisstraf van vijf jaar is

bijgevolg ook niet aannemelijk.

Ten tweede blijken de strafrechtelijke documenten die u neerlegde in het kader van uw eerste volgende

verzoek ter staving van uw vervolging door de Iraakse autoriteiten onvoldoende om voorgaande

beoordeling in positieve zin om te buigen en aan te nemen dat u daadwerkelijk door de Iraakse

autoriteiten zou worden gezocht omwille van desertie. Het betreft volgende documenten neer: een

document ‘expertise, onderzoek en inventaris’ (d.d. 28/08/2015), een kennisgeving van uw misdaad

(d.d. 29/08/2015), een beslissing van de onderzoekscommissie (d.d. 12/09/2015), een kennisgeving van

de oprichting van een onderzoekscommissie (d.d. 30/09/2015), een aanvraag tot legalisering van de

onderzoeksdocumenten (d.d. 01/10/2015), een eindbepaling van de procedure van uw rechtszaak (d.d.

28/01/2016), een arrestatiebevel op uw naam (d.d. 03/02/2016), een kennisgeving van het vonnis van

de militaire rechtbank (d.d. 21/02/2016) en het eigenlijke vonnis van de militaire rechtbank

(d.d. 21/03/2016). Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt echter dat alle Iraakse documenten

gemakkelijk tegen betaling kunnen worden bekomen. De bewijswaarde van Iraakse documenten is dan

ook erg relatief. Bovendien betreft het in dit geval loutere kopieën waaraan, gezien het makkelijk te

vervalsen karakter, weinig tot geen waarde kan worden gehecht.

Ook de manier waarop u deze documenten zou hebben bekomen, is op zijn minst erg bevreemdend. U

legde een usb-stick neer met daarop een video waarop te zien is hoe een persoon (niet in beeld) zich op

een binnenkoer van een militaire kazerne bevindt en een kantoor binnengaat. Hij filmt even een

kamertje waarin enkele soldaten liggen te slapen, stapt vervolgens naar een bureau waarop een stapel

dossiers ligt. Uw dossier ligt bovenaan merkwaardig genoeg bovenaan de stapel. De filmende persoon

doorbladert het dossier en toont vervolgens de thans door u neergelegde documenten. Met deze video

wilt u de authenticiteit van de documenten aantonen (CGVS man 2, p. 4). Zoals hierboven reeds

beoordeeld, blijken de neergelegde kopieën omwille van het gemakkelijk te vervalsen karakter ervan

echter van beperkte waarde. Meer nog geeft de video een erg geënsceneerde indruk. Dat uw collega

het risico zou nemen om in uw dossier te kijken, is op zich al opmerkelijk gezien dit absoluut verboden is

(CGVS man 2, p. 5). Dat hij dit daarenboven uitgebreid zou filmen en de tijd zou nemen om

de binnenkoer met militaire voertuigen, alle bureaus in het kantoor en maar liefst 9 seconden lang zijn

slapende collega’s te filmen, is in een werkelijke situatie geheel ongeloofwaardig. Dat uw dossier dan

bovendien ook nog eens bovenaan de stapel lag op het moment dat uw vriend / voormalige collega het

eindelijk aandurfde om de documenten voor u te filmen, is bovendien wel heel toevallig. U haalde nog

aan dat het niet duidelijk zou zijn geweest dat uw voormalige collega aan het filmen was omdat iedereen

een gsm heeft (CGVS man 2, p. 5). Het mag duidelijk zijn dat dit niet kan overtuigen. Een gsm

secondenlang gericht houden naar enkele slapende collega’s of met een gsm in de hand een dossier

doorbladeren, is immers allesbehalve onopvallend te noemen. De twee dossiers die uw collega

doorbladert, kunnen overigens niet aan u worden toegeschreven. Op de kaft van het ene dossier staat

immers geschreven: ‘naam: juridische raad, adres: desertie, gouverneur: 2005’. Op de kaft van het

tweede dossier staat: ‘gouverneur: voor 2016’. De info op de dossiers houdt geen enkele steek. Dat dit

uw dossier zou betreffen, is derhalve evenmin aangetoond. Omwille van bovenstaande kan het CGVS

zich niet van de indruk ontdoen dat deze video is geënsceneerd. De video kon dan ook niet overtuigen

van de authenticiteit van de neergelegde documenten.

Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat in voornoemde documenten vermeld wordt dat u vanaf

12 augustus 2015 afwezig en vanaf 27 augustus 2015 onwettig afwezig werd verklaard (zie vertaling in

de groene map van het dossier 15/20685Z). U verliet nochtans het land reeds op 5 augustus 2015. Dit

staat ook duidelijk zo vermeld in de door de originele paspoorten van u en uw vrouw (zie administratief

dossier eerste verzoek, 15/20685). Dat u op het moment van uw problemen en uw vertrek uit het land

tot 12 augustus 2015 op verlof was (CGVS man 2, p. 9), is louter een bewering die u op geen enkele

manier staaft. Daarnaast komt ook uw badgenummer op uw militaire badge (zie administratief dossier

eerste verzoek, 15/20685) niet overeen met het badgenummer dat staat vermeld in de verschillende

documenten. Dat men zich hieromtrent zou vergissen in juridische documenten, is minstens

bedenkelijk.
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Het kan niet ontkend worden dat u perfect op de hoogte bent van de procedures beschreven in de

voorgelegde documenten. Dit volstaat echter niet om te besluiten dat u zelf ook effectief deserteerde en

omwille hiervan werd veroordeeld. Ten eerste wordt niet getwijfeld aan uw militaire carrière en er kan

worden aangenomen dat u op de hoogte bent van de te volgen procedures. Bovendien is uw kennis ook

logisch gezien uw jobomschrijving. Zo legde u in het kader van uw eerste verzoek uit dat u onder andere

de gegevens rond afwezigheden, deserties en straffen moest bijhouden om de lonen te berekenen

(CGVS 15/20685, p. 6). Dat u aldus op de hoogte bent over het reglement rond (onwettige) afwezigheid,

is niet onlogisch.

Ten derde blijkt uit COI hoe dan ook duidelijk dat deserteurs uit het leger nauwelijks zwaar bestraft

worden (zie informatie in blauwe map). Wanneer wel wordt overgegaan tot bestraffingen, kan ervan

worden uitgegaan dat het in deze specifieke gevallen gaat om personen met hoge profielen, hoge

rangen en/of belangrijke functies. Dat u, een eenvoudig administratief personeelslid, de uitzondering op

de regel zou zijn en wél een celstaf van vijf jaar zou moeten doorstaan, kon niet overtuigen.

Tot slot legde u een document neer waaruit blijkt dat u op de dienst “Boekhouding” van het leger heeft

gewerkt (d.d. 02/04/2015). Het gegeven dat u op de boekhoudkundige dienst van het leger zou hebben

gewerkt, werd nooit betwijfeld door het CGVS. Dit vertelt op zich echter niets over de problemen die u

zou kennen of gekend zou hebben.

Ten tweede vreest u een terugkeer naar uw land van herkomst omwille van het feit dat u en uw

vrouw zich afkeerden van de islam, zich tijdelijk tot de getuigen van Jehova wendden en

bijgevolg verstoten werden door jullie stam.

Er dient echter ten zeerste getwijfeld te worden aan de geloofwaardigheid van uw (tijdelijke) interesse in

de “Getuigen van Jehova”. Zo bent u vooreerst erg onduidelijk over het tijdsverloop waarin u zich tot de

Getuigen richtte. Enerzijds verklaarde u op het CGVS dat u acht à negen maanden na uw aankomst

voor het eerst in aanraking kwam met de Getuigen, wat, gezien u op 19 augustus 2015 in België

aankwam, april of mei 2016 zou betekenen (CGVS man 1, p. 10). Even later stelde u dan weer dat u in

augustus 2016 voor het eerst in aanraking kwam met de religie en toen ook lid werd (CGVS man 1, p.

10). Op de DVZ meende u dan weer in december 2016 voor het eerst in aanraking te zijn gekomen met

de religie (Verklaring meervoudige aanvraag, vraag 15). Dat u niet duidelijk kunt stellen wanneer u zich

voor het eerst tot een nieuwe religie wendde, een beslissing die grote gevolgen met zich mee zou

kunnen brengen in uw land van herkomst, is alvast erg vreemd.

U zou ongeveer een jaar aangesloten geweest zijn tot de Getuigen (CGVS man 1, p. 10). Het is echter

geenszins geloofwaardig dat u zich tot de Getuigen van Jehova zou hebben gewend om vervolgens pas

een jaar later te beseffen dat er te veel regels aan de religie verbonden zijn. Zich bekeren tot een

andere religie is namelijk een weloverwogen keuze waarbij men normaliter niet over één nacht ijs gaat,

zeker gezien een bekering in uw land van herkomst grote gevolgen kan hebben. Voorgaande indachtig,

is het niet aannemelijk dat u in een godsdienst zou stappen zonder enig idee te hebben van de inhoud

ervan. Uw vrouw bevestigde zelfs dat jullie keuze voor de Getuigen van Jehova puur toevallig gebeurde,

omdat jullie toevallig een meisje leerden kennen die de godsdienst volgde. Uw vrouw zocht om het even

welke religie om de islam te vergeten, zo legde ze uit (CGVS vrouw 1, p. 7). Bovendien verklaarden

zowel u als uw vrouw dat jullie van de islam afstapten om vrij te kunnen zijn (CGVS man 1, p. 8 en

CGVS vrouw 1, p. 4). In dit opzicht is jullie keuze voor de Getuigen van Jehova, gezien de strikte natuur

van de religie, uiteraard bijzonder merkwaardig. Ook dat u zich pas een jaar na de toetreding zou

realiseren dat u bij de Getuigen van Jehova onder andere niet mag drinken, roken en niet naar de kerk

mag gaan, is niet aannemelijk. Dit getuigt van een wel erg beperkte – mogelijks onbestaande - interesse

in uw zogenaamde nieuwe godsdienst. Nochtans verklaarde u meermaals lessen te hebben gevolgd

(CGVS man 1, p. 3 en 10). Indien u bovendien omwille van oprechte beweegredenen voor de Getuigen

van Jehova zou hebben gekozen, is het dan weer niet aannemelijk dat u de godsdienst opnieuw zou

verlaten omwille van oppervlakkigheden zoals een verbod op roken, drinken en, zoals uw vrouw stelde,

het vieren van feesten en verjaardagen en het hebben van voorhuwelijkse relaties (CGVS vrouw 1, p.

7).

Verder heeft u noch uw advocaat uw interesse in een nieuwe godsdienst noch uw afkering van de islam

vermeld in het kader van uw beroepsprocedure bij de RvV van uw eerste verzoek op 25 januari 2017.

Indien u zich werkelijk aan het verdiepen was in een nieuwe godsdienst of zich welgemeend van de

islam had afgekeerd, dewelke beide de nodige gevaren met zich mee zouden kunnen brengen in geval

van een terugkeer naar uw land van herkomst, is dit erg bevreemdend.
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U hierop gewezen, gaf u aan maar twee minuten de tijd gekregen te hebben om iets te zeggen en dat u

zich beperkt heeft tot het vermelden van uw veroordeling bij verstek wegens desertie (CGVS man 1, p.

7). Desondanks blijkt het weinig geloofwaardig dat zowel u als uw advocaat zouden nalaten een

dermate belangrijk gegeven prioritair te vermelden. Ook uw vrouw heeft zich niet uitgesproken over haar

nieuwe godsdienst of haar afkeer van de islam. Uw vrouw hiermee geconfronteerd, meende zij dat haar

religie iets persoonlijk is. Ook wanneer zij erop werd gewezen dat haar bekering zou kunnen leiden tot

ernstige problemen in Irak en aldus diende vermeld te worden, bleef zij de vraag stellen waarom het

vermelden van haar religie belangrijk zou kunnen zijn. Pas later stelde zij dat het interview op de RvV

niet zo uitgebreid was als op het CGVS en zij dus de tijd niet had om zoiets te vertellen (CGVS vrouw 1,

p. 8). Dat uw vrouw zich het belang van een bekering of afkeer van de islam niet zou realiseren en het

niet nodig zou achten dit nieuwe element te vermelden terwijl zij naar verluid haar hele leven door haar

conservatieve familie verplicht werd de religieuze voorschriften nauwgezet te volgen (zie infra), is niet

aannemelijk. Dat zij het onderwerp te persoonlijk zou vinden om openbaar te maken, wordt bovendien

onderuit gehaald gezien jullie beiden over jullie nieuwe godsdienst praatten met medebewoners van het

opvangcentrum (CGVS man 1, p. 11 en CGVS vrouw 1, p. 4), hetgeen op zich erg riskant kan zijn (zie

infra).

Tot slot dient vermeld te worden dat zowel u als uw vrouw het steeds hadden over ‘shuhud (getuigen)

Jahuwa (liefde)’, hetgeen “getuigen van liefde” betekent. Dat jullie steeds de Arabische term voor het

woord liefde gebruikten in plaats van Jehova, wat god betekent, doet andermaal afbreuk aan de

geloofwaardigheid van jullie kortstondige interesse in de Getuigen van Jehova.

Ter staving van jullie interesse in de Getuigen van Jehova, legde u in het kader van jullie

beroepsprocedure van uw eerst volgende verzoek een usb-stick voor waarop u en uw vrouw te zien

zouden zijn op twee bijeenkomsten van de Getuigen. Eerst en vooral kon het CGVS deze beelden niet

bekijken gezien deze stick enkel op de RvV werd voorgelegd. Hoe dan ook, dat u tweemaal een

bijeenkomst zou hebben bijgewoond, doet niets af aan bovenstaande bevindingen aangaande de

diepgang van uw interesse in het geloof. Uw advocaat legde voorts een artikel neer van MO Magazine

waarin staat geschreven dat de Getuigen van Jehova actief rekruteert onder asielzoekers en

vluchtelingen. Opnieuw doet dit algemene artikel geen uitspraken over uw persoonlijke situatie, uw

beweegredenen en uw mate van interesse in het geloof. Bovenstaande bemerkingen blijven dan ook

stand houden.

Gezien de ongeloofwaardigheid van uw periode als Getuige van Jehova, kan evenmin aangenomen

worden dat uw vriend Y. uw familie zou hebben ingelicht dat u en uw vrouw zich afkeerden van de islam

en bekeerden en evenmin aan jullie beweerde verstoting uit de stam.

Volgende elementen plaatsen de waarachtigheid van deze gebeurtenissen verder op de helling.

Ten eerste is het al zeer merkwaardig dat u zich in het opvangcentrum vrij zou uitspreken over uw

nieuwe godsdienst. U stelde immers zelf dat asielzoekers zich vaak anders voordoen dan ze werkelijk

zijn. U gaf zelfs het voorbeeld van enkele jongeren die stiekem alcohol dronken in het bos rond het

opvangcentrum maar na hun terugkeer naar Irak militieleden bleken te zijn. U zou enkel met uw

voetbalvrienden dit gevoelige onderwerp besproken hebben, dewelke zelf niet praktiserend zijn (CGVS

man 1, p. 11). Echter, dat u niet zou hebben stilgestaan bij de mogelijkheid dat uw verhaal zich op die

manier kon verspreiden binnen de Iraakse gemeenschap en moeilijkheden kon veroorzaken, is

verbazend, zeker gezien de delicate materie van bekering.

Dat uw vriend uit het opvangcentrum, Y., bij zijn terugkeer naar Irak aan uw familie zou hebben verteld

dat u zich bekeerde tot de Getuigen van Jehova en dat uw vrouw haar hijab uitdeed, is gezien de

Iraakse context evenmin aannemelijk. Uw familie zou Y. gevraagd hebben hoe het met u ging, waarop

Y. alles verteld zou hebben, ook het feit dat u bekeerd zou zijn (CGVS man 1, p. 11). Uw vrouw gaf aan

dat jullie Y. niet verwittigd hadden dat hij deze dingen niet mocht vertellen (CGVS vrouw, p. 4). Dat jullie

er niet aan zouden hebben gedacht om Y. te waarschuwen over jullie conservatieve familie is, gezien

het risico, alvast erg verbazingwekkend. Hoe dan ook, dat Y. ook zelf niet had kunnen inschatten dat hij

jullie op die manier mogelijks in zware problemen bracht, is niet geloofwaardig. Dat hij het nieuws uit

kwade wil verspreid zou hebben, is evenzeer bedenkelijk. U stelde immers zelf dat Y. helemaal niet bidt

en enkel aan sport denkt. Hij en uw andere vrienden hadden geen enkel probleem met uw bekering en

vonden uw keuze normaal (CGVS man 1, p. 11). U opperde de mogelijkheid dat Y. zich misschien in

België anders voordeed dan hoe hij werkelijk was (CGVS man 1, p. 11). Deze loutere veronderstelling

waar u zelf niet zeker van bent, kan echter niet overtuigen.
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Toen uw moeder en zus u opbelden en vroegen of hetgeen Y. vertelde, klopte, zou u onmiddellijk

bevestigd hebben. Ook dit is erg onlogisch. Gezien de verklaringen van uw vrouw over de

onderdrukking vanwege jullie familie - jullie zijn immers verwant - die zij haar ganse leven heeft moeten

doorstaan (zie infra), kan het niet anders dan dat u de mogelijke gevolgen van uw bekentenis had

kunnen voorzien. Dat u toch niet kon liegen tegen uw familie (CGVS man 1, p. 12), zoals u aanhaalt, is

geen valabel argument met het oog op een mogelijke afwijzende houding van uw familie.

Voorts bent u ook erg onduidelijk aangaande de concrete timing van de gebeurtenissen. Aanvankelijk

stelde u dat Y. in juni 2017 naar Irak terugkeerde (CGVS man 1, p. 3). Later stelde u dan weer dat hij in

februari, mogelijks april 2017 naar Irak ging en het nieuws aan uw familie vertelde (CGVS man 1, p. 10).

Ook uw vrouw meende dat Y. in april 2017 naar Irak terugkeerde (CGVS vrouw 1, p. 4). Dit komt dan

weer niet overeen met uw verklaringen op de DVZ. De interviews van u en uw vrouw vonden immers

plaats op 10 mei 2017. Toch vertelde u niets over de terugkeer naar Y. en zijn bezoek aan uw familie

(zie Verklaring meervoudige aanvraag man en vrouw). U werd vervolgens in juni 2017 door uw zus op

de hoogte gebracht van uw verstoting (CGVS man 1, p. 12). Later meende u dan weer dat uw zus u pas

twee maanden vóór het persoonlijk onderhoud, d.d. 09/01/2018, op de hoogte heeft gebracht van de

verstoting (CGVS man 1, p. 13). Dit zou dan in november 2017 geweest zijn.

Ter staving van de verstoting door uw familie legde u een kopie van een verstotingsakte (d.d.

12/12/2017) neer. Vooreerst worden documenten slechts in overweging genomen in geval van een

geloofwaardig relaas. Dit is in casu niet het geval. Hierboven werd ook reeds gewezen op het gemak

waarmee alle Iraakse documenten via betaling kunnen verkregen worden. De bewijswaarde van Iraakse

documenten is dan ook relatief. Voorts betreft ook dit document een kopie waaraan, zoals ook reeds

werd aangehaald, gezien het makkelijk te vervalsen karakter, weerom geen bewijswaarde kan worden

toegekend. Het document kon bovenstaande bevindingen dan ook niet rechttrekken.

Gezien bovenstaande kan er onmogelijk geloof gehecht worden aan het feit dat Y. alles, i.c. dat u zich

afkeerde van de islam, zich bekeerde tot de Getuigen van Jehova en dat uw vrouw haar hijab uitdeed,

aan uw familie verteld zou hebben noch aan jullie daaropvolgende verstoting.

Dat u in de toekomst alsnog problemen zou kennen met uw familie omwille van uw huidige a-

religiositeit, kon evenmin overtuigen. Immers, dat uw familieleden uw vrouw steeds zwaar onderdrukt

heeft en dermate conservatief is dat zij uw vrouw zouden vermoorden omdat zij zich ontdaan heeft van

haar hijab (CGVS man 1, p. 13), kan namelijk ten zeerste worden betwijfeld. Dit gezien volgende

elementen.

Zo bleek uw vrouw de onderdrukking door haar familie nooit eerder te hebben aangehaald. Tijdens haar

eerste verzoek om internationale bescherming hield zij het zowel op de DVZ als op het CGVS bij jullie

problemen met de milities. Nochtans werd haar tijdens het gehoor op het CGVS tot driemaal toe

gevraagd of zij nog andere problemen vreesde in geval van terugkeer naar Bagdad, of zij alles heeft

kunnen vertellen en of zij toevoegingen wilde doen of opmerkingen wilde maken. Zij haalde enkel haar

miskraam aan (CGVS 15/20685B (eerste verzoek), d.d. 29/01/2016, p. 4). Ook bij de RvV haalde zij

noch haar advocaat enige vorm van onderdrukking door haar familie aan. Nochtans droeg uw vrouw ten

tijde van de zitting bij de RvV geen hijab meer en was zij naar eigen zeggen al afgestapt van de islam

(CGVS vrouw 1, p. 6). Indien zij werkelijk zwaar onder druk werd geplaatst door haar familie, in die mate

dat zij een terugkeer naar Irak vreesde, dan heeft zij ruimschoots de kans gehad dit reeds eerder aan te

halen. Dat zij dit nooit heeft gedaan, doet afbreuk aan de ernst ervan.

Daarenboven blijkt uit de gegevens van het eerste verzoek van uw vrouw dat zij een diploma

Management heeft behaald op de hogeschool. Nadien heeft zij gewerkt als secretaresse op het

gemeentehuis van al Mansour (CGVS 15/20685B, d.d. 29/01/2016, p. 2). Gezien haar studieloopbaan

en carrière kan bezwaarlijk gesteld worden dat uw vrouw in een streng conservatief gezin opgroeide

waar zij onderdrukt werd in haar doen en laten. Van een familie die hun dochter toeliet te studeren en

een job uit te oefenen, lijkt het weinig aannemelijk dat zij diezelfde dochter zouden vermoorden, enkel

en alleen omdat zij haar hijab niet draagt.

Dat u en uw vrouw momenteel areligieus zijn en zich niet meer willen schikken naar de sociale

voorschriften van de Iraakse maatschappij, kan evenmin leiden tot een gegronde vrees in uw hoofde in

de zin van de Vluchtelingenconventie. Dat u in Irak beperkt zou worden in uw vrijheid van meningsuiting

en in uw levensstijl, wordt door het CGVS niet betwist.
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Echter, louter het bestaan van deze beperkingen volstaat op zich niet om een vrees voor vervolging of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade aan te tonen. U heeft niet kunnen aantonen dat de

door u aangehaalde beperkingen op uw levensstijl en de kledij van uw vrouw in jullie hoofde dermate

zwaarwichtig zijn dat in casu zou kunnen worden besloten tot het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Uw religiositeit lijkt immers

allesbehalve ontstaan vanuit een diepe overtuiging. Zo gelooft u wel in god, maar niet in één bepaalde

godsdienst omdat u zich niet wenst te schikken naar bepaalde oppervlakkige regels. U hierover

bevraagd, hield u het op het feit dat u vrij wilt zijn, wilt roken en drinken. Dat u deze zaken niet zou

kunnen doen in Irak, zijn vooreerst loutere beweringen die u geenszins staaft. Hoe dan ook volstaat zulk

niet om in uw hoofde te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging dan wel een

reëel risico op het lijden van ernstige schade. Uw vrouw voegt er nog aan toe dat zij niet wil dat haar

dochter een hoofddoek moet dragen en wil dat haar dochter later vriendjes mag hebben (CGVS vrouw

1, p. 6 en 9). De door jullie aangehaalde regels betreffen puur maatschappelijke normen waar u zich al

dan niet wenst aan te houden, echter, wijzen deze niet op een diepe en oprechte overtuiging van uw

areligiositeit. Dit wijzigt dan ook niets aan voorgaande bevindingen.

Bovendien besloot u na uw kortstondig avontuur bij de Getuigen van Jehova dat u zich nooit meer tot

een andere religie wilde wenden omdat zij allemaal regels inhouden dewelke u niet wenst te volgen. U

bent echter nooit op zoek gegaan naar een religie die u wel aansprak of heeft zich nooit geïnformeerd of

er überhaupt godsdiensten bestaan waar u wel mag roken, drinken en de kerk bezoeken (CGVS man 1,

p. 10). Nochtans beweerde u in Irak reeds enige interesse gehad te hebben voor het christendom en

kerken te bezoeken (CGVS man 1, p. 9). Waarom u zich dan nooit in andere strekkingen van het

christendom heeft verdiept, blijft onduidelijk. Hoe dan ook, dat u zich afkeerde van de islam, toevallig op

de Getuigen van Jehova botste en vervolgens besloot dat godsdienst niets voor u was omwille van de

vele regels, getuigt geenszins van een weloverwogen en doordachte keuze voor a-religiositeit. Dat uw

familie en omgeving in Irak überhaupt op de hoogte zijn van jullie (beweerde) a-religiositeit heeft u niet

aangetoond.

Ter staving van het feit dat u niets meer met religie te maken heeft en dat uw dochter haar eigen religie

mag kiezen, legde u in het kader van uw beroepsprocedure van uw eerste volgend verzoek een

inschrijvingsbewijs neer van de protestant-evangelische school waar uw jongste dochter schoolloopt.

Dat uw dochter naar een dergelijke school gaat, verandert niets aan bovenstaande motieven. Bovendien

kwam u pas na de inschrijving van uw dochter te weten dat het om een bijbelschool ging, en schreef u

haar niet doelbewust in. Dat u en uw vrouw uw dochter vrijheid van religie schenken en het voor u niet

uitmaakt naar welke school zij gaat, toont niet aan dat u vervolging riskeert dan wel een reëel risico

loopt op het lijden van ernstige schade ingeval van een terugkeer naar Irak.

Tot slot legde uw advocaat enkele algemene rapporten voor aangaande stammenconflicten, het

vluchten omwille van religieuze motieven en de moeilijkheden die Iraakse vrouwen in hun land van

herkomst kunnen ondervinden (UNHCR - Tribal Conflict Resolution in Iraq (d.d. 15/01/2018), UNHCR -

Guidelines on international protection: Religion-based Refugee Claims (d.d. 28/04/2004), UNAMI -

Report on Human Rights in Iraq (January - June 2017), Minority Groups International en Ceasefire

Centre for Civilian Rights - The lost women of Iraq (d.d. 11/2015), Reuters - Iraqi widows, mothers and

girls face heightened risks in displaced camps (d.d. 07/04/2016), Worldbank - Labor force participation

women in Iraq, COI Focus Irak: Femmes divorcées (d.d. 31/07/2017), UN Casualty Figures for Iraq for

the month of January 2018). De loutere verwijzing naar informatie over deze thema’s volstaan niet om

aan te tonen dat u, uw vrouw en kinderen omwille van jullie visie op religie in jullie land van

herkomst werkelijk zullen worden bedreigd of vervolgd of dat er een reëel risico op het lijden van

ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, bestaat. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en u en uw vrouw blijven hier, gelet op het

voorgaande, in gebreke.

Dat jullie België niet willen verlaten omdat jullie ongeboren kind hier ligt begraven, heeft geen uitstaans

met de beoordeling van uw situatie in Irak kan bovenstaande argumentatie dan ook niet wijzigen.

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

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

persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dan wel een

reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

vreemdelingenwet. Hieruit volgt dat u de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus, in

de zin van artikel 48/4 §2 a) en b) van de Vreemdelingenwet, kan worden toegekend.



RvV X - Pagina 22

Na het ontvangen van een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud, maakte u op 20 juni

2019 volgende opmerkingen (zie administratief dossier). U bracht het CGVS ervan op de hoogte dat de

juiste schrijfwijze van uw zus ‘A.’ is en dat de kazerne waar u werkte ‘al Taji’ kazerne heet. Verder legde

u uit wat de functie van Z. precies inhoudt en wat bekeken kan worden op de computers in de kazerne.

Verder verduidelijkt u de structuur van de ‘batterijen’ in uw divisie en de werking van de

veiligheidskantoren van de subdivisies. Deze elementen verduidelijken enkele zaken maar wijzigen niets

fundamenteels aan voorgaande bevindingen. Verder merkte u op dat de bevelhebber een eigen bureau

heeft in een gescheiden bureauruimte. Toen Z. de video van de documenten maakte, was de

bevelhebber dus in een andere ruimte. Ook dit verandert niets aan de voornoemde bevindingen over de

video en de geënsceneerde indruk die de video maakt. Tot slot preciseerde u dat de verstotingsbrief niet

aan alle stamleden werd bezorgd maar aan alle kleine sheikhs van de stam. Ook dit is een element dat

voor het CGVS geen invloed heeft op de genomen beslissing.

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.
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Het offensief dat ISIS sinds juni 2014 in Irak voert, heeft in Bagdad wel tot de mobilisatie van sjiitische

milities geleid. Deze prominent aanwezige sjiitische milities - die officieel deel uitmaken van de Iraq

Security Forces en onder de paraplu van de Popular Mobilization Units (PMU) werken - staan mee in

voor de veiligheidscontroles en de ordehandhaving in Bagdad. Deze sjiitische milities blijken op hun

beurt evenwel, samen met criminele bendes en militieleden die op eigen initiatief handelen, voor een

groot deel verantwoordelijk te zijn voor de meer individuele en doelgerichte vormen van geweld die er in

Bagdad plaatsvinden, met name mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Soennieten in Bagdad

lopen een groter risico om slachtoffer te worden van sjiitische milities dan sjiieten. Deze milities hebben

door de militaire overwinning tegen ISIS verder aan invloed gewonnen, en wensen nu ook politiek

kapitaal te slaan uit hun machtspositie. Zij zijn eveneens betrokken bij gewapende confrontaties tussen

henzelf en de ISF. Dergelijke clashes vonden meerdere malen plaats in het centraal en oostelijk deel

van Bagdad en wijzen op een mogelijke machtsstrijd tussen de Iraakse federale strijdkrachten (leger,

federale politie, lokale politie) en PMU-troepen. De verschillende milities in Badgad zijn ook verwikkeld

in een gewelddadige concurrentiestrijd waarbij ze elkaar bekampen.

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

Bagdad plaatsvindt, doelgericht van aard is.

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

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

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

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

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

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

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

deze beoordeling van het EHRM anno 2019 nog steeds geldig.

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

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

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

beschermingsstatus. 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.

In zoverre u aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door het

willekeurig geweld te Bagdad en hierbij verwijst naar het feit dat u zich niet meer kunt vereenzelvigen

met de Islam, moet opgemerkt worden dat dit element betrekking heeft op een omstandigheid die

verband houdt met de criteria van de vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in de

zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat u zich afkeerde van de

islam, maakt reeds het voorwerp uit van een onderzoek van uw nood aan internationale bescherming

(supra). Elementen die aan bod komen in het kader van een beoordeling van de vervolgingsvrees of het

reëel risico komen bovendien niet in aanmerking als persoonlijke omstandigheden die het reëel risico

blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel

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

De documenten die u in het kader van uw eerste volgend verzoek voorlegde en die hierboven nog niet

werden besproken, kunnen voorgaande appreciatie niet wijzigen. Zo zijn de foto’s waarop u met een

hijab te zien bent slechts een momentopname en spreken zij zich niet uit over de omstandigheden

waarin u leefde of de druk die u zou hebben ondervonden om de hijab te dragen. Het psychologisch

attest kan verder enkel een aanwijzing geven dat u met psychologische problemen te kampen heeft

maar spreekt zich verder geenszins uit over de aanleiding of oorzaak van die problemen. Het attest op

zich vormt aldus evenmin een bewijs voor de door u aangehaalde problemen in Irak.
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Bovendien verklaarde u ook zelf dat u het heel moeilijk kreeg en met de psychologische behandeling

startte na uw miskraam. Dat u een miskraam heeft moeten ervaren en dit voor de nodige

psychologische problemen heeft gezorgd, wordt door het CGVS niet ontkend noch geminimaliseerd.

Echter wijst dit niet op een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade ten

aanzien van uw land van herkomst. Tot slot legde u foto’s neer van het graf van uw ongeboren kind.

Ook deze documenten versterken de geloofwaardigheid van uw verklaringen aangaande uw problemen

in Irak niet.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Ten aanzien van de bestreden beslissingen voeren verzoekers volgende middelen aan:

“Schending van het artikel 48/3 - 4 van de Vreemdelingenwet ;

- Schending van het artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet ;

- Schending van het art. 62 van de Vreemdelingenwet - schending van de materiële

motiveringsverplichting ;

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

van de bestuurshandelingen ;

- Schending van de zorgvuldigheidsverplichting ;

- Schending van het redelijkheidsbeginsel”.

2.1.2. Verzoekers laten inzake de aangevoerde desertie gelden wat volgt:

- het Commissariaat-Generaal bedient zich van een tegenstrijdige motivering omtrent de desertie van

verzoeker.

“Zo betwiste het CGVS niet in zijn voorgaande weigeringsbeslissing dat hij gedeserteerd heeft en dat hij

hiervoor een veroordeling van 5 jaar gevangenisstraf heeft gekregen. Het Commissariaatgeneraal stelt

wel dat de desertie van de verzoeker niet gebaseerd is op diepgewortelde gewetensbezwaren of de

wens niet betrokken te worden bij een militaire actie die veroordeeld is door de Internationale

gemeenschap.

Deze zienswijze werd ook bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

[…]

Verzoekers citeren uit arrest RVV 213 279 van 30 november 2018 en stellen: “De Raad heeft aldus

geoordeeld, na lezing van de voorgaande bestreden beslissing, dat het CGVS in casu niet betwist dat

verzoeker veroordeeld zou zijn voor desertie en hierdoor veroordeeld is tot een gevangenisstraf van vijf

jaar.”

- “Uit het vernietigingsarrest van de RVV blijkt duidelijk dat het de Raad de nodige informatie ontbrak om

een grondige beoordeling te doen van het verzoek om internationale bescherming van verzoekers.

Zo oordeelde de RVV dat er onvoldoende onderzoek is gebeurd naar de door verzoeker neergelegde

documenten met betrekking tot zijn desertie: […]”.

- Verzoekers stellen dat uit de bestreden beslissingen blijkt dat het Commissariaat-Generaal geen

gedegen onderzoek heeft gevoerd naar de neergelegde documenten van verzoeker omtrent zijn

desertie.

Verzoeker citeert zijn verklaringen zoals afgelegd tijdens zijn persoonlijk onderhoud van 17 mei 2019.

“Dat de bestreden beslissing geen enkele motivering bevat omtrent de uitgebreide verklaringen van

verzoeker omtrent zijn documenten.

Meer zelfs. Er wordt hier zelfs amper naar verwezen!

Het mag duidelijk zijn dat de Raad heeft gevraagd aan het Commissariaat- Generaal om deze

documenten te onderzoeken, gezien zij op het eerste zicht een ondersteunende bewijswaarde geven

aan verzoekers verklaringen hieromtrent.

Dat het CGVS nu in haar bestreden beslissing louter stelt dat de bewijswaarde van Iraakse documenten

relatief is, nadat zij specifiek door de Raad is gevraagd om de inhoud van deze documenten te

onderzoeken, kan dan ook niet aanvaard worden. Mede gelet op de uitgebreide verklaringen die

verzoeker heeft afgelegd tijdens zijn persoonlijk onderhoud.
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Hieruit kan dan ook enkel maar afgeleid worden dat zijn verklaringen niet verder getoetst of onderzocht

werden door het Commissariaat- Generaal.

Dit behelst een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.”

- “Gelet op het gebrek aan onderzoek naar de desertie van verzoekende partij, zoals gevraagd door de

Raad, kan het CGVS ook niet oordelen dat verzoeker bij terugkeer naar Irak niet zal terechtkomen in

een gevangenis waar de levensomstandigheden de toetsing van artikel 3 EVRM niet kunnen doorstaan.

Volledigheidshalve merkt verzoekende partij op dat ook hier het CGVS zich er gemakkelijk vanaf heeft

gemaakt.

Zij motiveerde omtrent de levensomstandigheden in Iraakse gevangenissen het volgende: […]

Opnieuw is verzoeker ernstig gegriefd door de motivering van het CGVS.

Uit het arrest van de Raad blijkt duidelijk dat er onvoldoende informatie aanwezig was in het dossier om

te kunnen oordelen of de situatie in Iraaks gevangenissen de toets aan artikel 3 EVRM kan doorstaan:

[…]

Dat de motivering van het CGVS geenszins een grondig antwoord inhoudt op de vraag van de Raad om

de levensomstandigheden in de Iraakse gevangenissen na te gaan.

Zij maakt het er zich gemakkelijk vanaf, door botweg geen geloof te hechten aan verzoekers vrees voor

een gevangenisstraf naar aanleiding van zijn desertie, zodat zij geen enkel bijkomend onderzoek

dienden te voeren, wat nochtans de duidelijke vraag was van de Raad.

Het Commissariaat-generaal heeft nogmaals niet onderzocht of de levensomstandigheden in de Iraakse

gevangenissen artikel 3 EVRM niet schenden.”

- “Dat uit de uiteenzetting hierboven duidelijk blijkt dat het Commissariaat- Generaal pertinent weigert

om het gevraagde grondig onderzoek te doen naar verzoekers vrees voor desertie bij terugkeer naar

Irak.

Dat de Raad op verschillende vlakken bijkomende onderzoek heeft gevraagd en het Commissariaat-

Generaal heeft gewezen op zijn zorgvuldigheidsplicht.

Dat dit geenzins is gebeurd.

Het Commissariaat-generaal schendt derhalve het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht.”

2.1.3. Aangaande de authenticiteit van de neergelegde documenten laten verzoekers gelden wat volgt,

onder meer inzake de bijgebrachte USB-stick:

“[…]”

- “Uit rechtspraak van uw Raad blijkt dat uw Raad geen bevoegdheid heeft om opnieuw uitspraak te

doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden

beoordeeld, behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere

wijze aan te tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement

waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.

Reeds hierboven werd het onzorgvuldig onderzoek van het CGVS m.b.t. de desertie uiteengezet.

Gezien de geloofwaardigheid van verzoekers vrees voor desertie, dient de authenticiteit van verzoekers

neergelegde documenten niet zomaar in twijfel te worden getrokken.

Zeker gezien verzoekende partij wel degelijk de nodige medewerkingsplicht heeft getoond om aan te

tonen dat zijn documenten authentiek zijn.”

- “Verzoeker verklaarde dat hij zijn collega heeft gebeld met de vraag om een video te maken teneinde

aan te tonen dat zijn documenten authentiek zijn.

Verzoeker heeft hier ook zeer doorleefde en eenduidige verklaringen over afgelegd tijdens zijn

persoonlijk onderhoud dd. 17/05/2019: […]

Nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat er rekening werd gehouden met verzoekers eenduidige en

coherente verklaringen.

Het kan verzoeker niet verweten worden dat als het CGVS geen geloof hecht aan verzoekers

neergelegde documenten, hij niet alles doet om haar van het tegenovergestelde te overtuigen.

Het Commissariaat-generaal handelt onredelijk.

Verzoeker heeft net gevraagd om zo lang als mogelijk te filmen, teneinde genoeg overtuigingskracht

aan de video te kunnen geven om het CGVS te overtuigen van de documenten.

Dat het CGVS botweg oordeelt dat de video geënsceneerd zou zijn, is een schending van het

redelijkheidsbeginsel.

De bestreden beslissing dient hieromtrent vernietigd te worden.”
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2.1.4. Omtrent de motivering inzake de afkering van de Islam en de tijdelijke aansluiting bij de getuigen

van Jehova laten verzoekers gelden:

- “De overstap naar een nieuwe religie is een proces dat heel individueel verloopt. Mensen zitten soms

met twijfels of krabbelen terug. Later vinden ze dan de moed om toch door te gaan.

Het is dan ook niet merkwaardig of verwonderlijk dat de verzoekende partijen niet precies kunnen

aanduiden wanneer ze bij de getuigen van Jehova gingen.

Ze keerden zich immers af van de islam en gingen op zoek naar een nieuwe religie wat een proces is.”

- “De verzoekers keerden zich af van de Islam om vrij te kunnen zijn.

Verzoeker verklaarde dit ook tijdens zijn laatste persoonlijk onderhoud: […]

Het lijkt op het eerste gezicht merkwaardig dat ze dan voor de getuigen van Jehova zouden kiezen.

De verzoekers waren echter niet voldoende op de hoogte van alle regels van de getuigen van Jehova.

Het is een gekend fenomeen dat de getuigen van Jehova zeer proactief te werk gaan in het aanbieden

van hun godsdienst en het bekeren van anderen.

Ze zijn dan ook vaak te vinden in de buurt van asielcentra om hun boodschap onder kandidaat-

vluchtelingen te verspreiden.

De verzoekende partijen werden dan ook op deze manier in het asielcentrum benaderd. De

verzoekende partijen gingen in op het aanbod van de getuigen van Jehova omdat ze hun twijfels

hadden bij de Islam. De verzoekster had op datum van 24/05/2016 haar hijab uitgedaan.

Ze zochten aanvankelijk dan ook een religie in de plaats van de Islam.

Bij hun eerste kennismaking met de getuigen van Jehova waren de verzoekers dan ook niet op de

hoogte van de volledige inhoud van de religie.

Ze gingen naar de lessen. De verzoekende partijen hebben hiervan ook een video neergelegd waaruit

blijkt dat ze een bijeenkomst van de getuigen van Jehova hebben bijgewoond.

Gaandeweg ontdekten ze echter dan de getuigen van Jehova zeer strikt zijn.

Dit gebeurde volgens de verzoekers dan ook geleidelijk. Eerst kregen ze te horen dat ze niet naar de

kerk mogen gaan, vervolgens werd de verzoeker aangesproken op zijn rookgedrag. Het is dan ook

geleidelijk aan dat de verzoekende partijen de striktheid van de getuigen van Jehova ontdekten.

De verzoekende partijen besloten dan ook om de getuigen van Jehova te verlaten.

Het feit dat de verzoekende partijen eerder uit naïviteit door de getuigen van Jehova werden gelokt,

betekent evident niet dat ze zich niet oprecht zouden interesseren voor hun nieuwe religie in der tijd.

Door gaandeweg meer ervaring op te doen en hun nieuwe religie verder te ontdekken besloten de

verzoekers dat deze religie niets voor hen was.”

- “Het Commissariaat-generaal stelt dat de verzoekers de getuigen van Jehova verlieten omwille van

oppervlakkigheden zoals verbod op roken, drinken, vieren van feesten en verjaardagen en

voorhuwelijkse relaties.

Gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verzoekende partijen is dit echter allerminst het geval.

Deze verstikkende beperkingen raken in tegendeel de essentie van het geloof voor de verzoekende

partijen.

Ze verlieten immers om deze redenen de Islam en waren diep teleurgesteld toen ze ontdekten dat de

getuigen van Jehova zo strikt waren.

De verzoekende partijen verlieten de getuigen van Jehova dan ook omwille van het strikte karakter van

de godsdienst. Op vandaag stellen de verzoekers dat ze a- religieus zijn.”

- “[…] Uit het gehoorverslag blijkt niet dat de protection officer verdere vragen heeft gesteld aan

verzoeker omtrent zijn onderzoek naar zijn a- religieuze overtuiging.

Dit desondanks verzoeker herhaaldelijk verklaarde dat hij hierdoor problemen zou krijgen bij een

terugkeer naar Irak: […]”

- “[…] Ook uit de verklaringen van de vrouw blijkt duidelijk dat er sprake is van een a- religiositeit die op

geen enkele wijze verder door het CGVS werd onderzocht.”

- “Dat uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat er wederom geen gedegen

onderzoek werd gevoerd naar verzoekers vrees omwille van hun tijdelijke bekering tot de getuigen van

Jehova en de daaruit voortvloeiende a-religiositeit.

Dat er in het administratief geen informatie te vinden is omtrent asielzoekers die terugkeren naar Irak en

areligieus zijn.

Dat het CGVS een grondiger onderzoek had dienen te voeren naar de a-religiositeit van verzoekende

partijen en een eventuele schending van artikel 3 EVRM.
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Door dit niet te doen, schendt zij het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel.”

2.1.5. Aangaande de motivering omtrent de afkering van de Islam en het feit dat de familie van de

verzoekers dit te weten kwam, voeren verzoekers navolgend verweer:

“a) De verzoekers stellen dat het Commissariaat-generaal hier te kort door de bocht gaat. Het

Commissariaat-generaal maakt gebruik van de drogreden van het hellend vlak.

Het feit dat de aansluiting van de verzoekers bij de getuigen van Jehova ongeloofwaardig zou zijn

betekent evident niet dat de verzoekers zich niet van de Islam zouden afkeren.

Het feit dat de verzoekers, volgens het Commissariaat-generaal, te weinig interesse zouden tonen in

hun religie betekent echter niet dat ze nog steeds moslims zijn.

Mensen die a- religieus zijn voelen zich verder niet gebonden door religie, wat dan ook de matige

interesse voor en de teleurstelling in de getuigen van Jehova kan verklaren.

Het Commissariaat-generaal gebruikt dan ook onnodig drogredenen om met de geloofwaardigheid van

de verzoekende partijen onderuit te halen.

De oprechte afkering van de verzoekende partijen van de Islam kan niet betwist worden.

Deze blijkt vooreerst uit hun verklaringen over de islam zelf, wat ook steun vindt in de persoonlijke

notities van verzoekers, zoals hierboven uiteengezet.

Het grootste voorbeeld hiervan is dat de verzoekster nog steeds de precieze datum waarop ze haar

hijab heeft uitgedaan nl. 24/05/2016.

Dat was voor de verzoekster een bevrijdend moment en een mentale overwinning. Ze was dan ook

zonder hoofddoek aanwezig op het gehoor van bij het CGVS alsook de zitting bij de RVV.

Er kan dus niet getwijfeld worden aan het feit dat de verzoekende partijen zich van de Islam hebben

verlaten.

De verzoekster stelt dat ze niet meer gelovig is, terwijl de verzoeker eerder a- religieus is en zich ook

wel in het atheïsme verdiept.

Er kan dus niet getwijfeld worden aan het feit dat de verzoekende partijen de islam hebben verlaten.

b) Het Commissariaat-generaal twijfelt verder aan de manier waarop de familie van de verzoekende

partijen achter de bekering zijn gekomen. Het zou ongeloofwaardig zijn dat Y. die zich voordeed als

vriend van de verzoeker zou praten over de bekering.

De verzoeker sprak inderdaad over zijn bekering in het asielcentrum. In België voelde hij zich immers

vrij genoeg om dat te doen, daarnaast was hij ook overtuigd van zijn bekering en het feit dat hij zijn

leven in Irak definitief achter zich kon laten.

Het Commissariaat-generaal gebruikt de goede integratie van de verzoeker tegen hem door te stellen

dat hij zijn bekering in een realistisch scenario voor hem zou moeten houden.

Net als hij in Irak zijn twijfels aan de Islam en zijn interesse voor het Christendom verborgen diende te

houden, verwacht het Commissariaat-generaal dat de verzoeker zijn bekering ook in België verborgen

moest houden.

Het Commissariaat-generaal stelt dus dat de verzoeker enkel geloofwaardig kan zijn door zijn

bekeringen te verbergen en om zijn recht op religieuze vrijheid niet uit te oefenen. Dit is de wereld op

zijn kop. Bovendien kunnen de verzoekende partijen door het verlaten van de Islam in België geen

problemen krijgen.

Daarnaast had de vrouw haar hoofddoek al uitgedaan in het centrum en moest er de gevolgen van

dragen, haar vriendinnen namen immers afstand van haar.

De verzoekende partijen hebben hierover geenszins spijt en zijn blij dat ze in vrijheid kunnen leven.

Een kennis uit het opvangcentrum, Y. ging in juni 2017 terug naar Irak en vertelde aan de familie van de

verzoekende partijen dat ze zich hadden bekeerd. De verzoeker stuurde schoenen met hem mee naar

zijn familie en bij het overhandigen van de schoenen hij heeft hij de familie van de verzoekende partijen

ingelicht.

De verzoeker vermoedt dat Y. dit aan zijn familie heeft verteld om hen zo te proberen op het "rechte

pad" te houden en ervoor te zorgen dat zij zich terug als moslims zouden gedragen.

Vervolgens werd de verzoeker opgebeld door zijn moeder en zus om te vragen of hij zich inderdaad

bekeerd zou hebben. De verzoeker heeft het aan hen bevestigd omdat hij overtuigd was van zijn

bekering en het feit dat hij zijn leven in Irak definitief achter zich kon laten.

De verzoekende partijen trokken hun open houding in het asielcentrum dus verder door naar hun familie

toe.

Aangaande de timing zijn de verzoekende partijen formeel en volharden ze in het feit dat Y. in juni 2017

naar Irak ging. Indien dit niet het geval was zouden ze inderdaad niet nagelaten hebben om dit tijdens

het DVZ-interview van 10/05/2017 te melden. Het gaat immers om een kernelement in het asielrelaas

dat de verzoekende partijen zeker vermeld zouden hebben.
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Vervolgens zijn ze uit hun stam verstoten en dat is op datum van 10/12/2017 bevestigd.

Het Commissariaat-generaal twijfelt ten onrechte aan het feit dat Y. de familie van de verzoekende

partijen heeft ingelicht over hun bekering en het verlaten van de Islam.

Het Commissariaat- Generaal stelt zich niet redelijk op.”

2.1.6. Aangaande de motivering omtrent de verstoting van de verzoekers door hun stam, stellen

verzoekers:

“a) De verklaringen die verzoeker aflegde omtrent de verstoting worden op geen enkele wijze mee in

rekening genomen in de bestreden beslissing: […]

b) Opnieuw schendt het Commissariaat- Generaal het zorgvuldigheidsbeginsel door deze inhoudelijke

verklaringen van verzoeker te toetsen aan de actuele informatie beschikbaar in het administratief

dossier.

Zo heeft verzoeker in zijn vorig verzoekschrift al informatie aangehaald met betrekking tot de traditionele

verstotingsprocedure zoals beschreven door UNHCR Tribal Conflict Resolution in Iraq d.d. 15/01/2018

(stuk 2).

Een lid van een stam kan verstoten worden wanneer hij de eer van de stam schendt, in het geval van de

verzoekende partijen het zich afkeren van de Islam.

Er wordt dan een document opgesteld dat andere stammen moet inlichten over het feit dat de stam niet

meer verantwoordelijk kan gesteld worden voor de daden van de verstoten personen: […]

De verzoeker wist dus dat hij verstoten was en dat er normaalgezien een document werd op gesteld. Hij

werd dan ook door zijn zus, mondeling, op de hoogte gebracht van de verstoting.

De verzoeker had gehoord dat er een document zou zijn met waarbij er twee stammen als getuigen

zouden vermeld worden.

c) De verzoekers hebben de verstotingsakte kunnen voorleggen.

Het document stelt duidelijk dat de verzoekende partijen door hun stam verstoten worden omdat "hij en

zijn vrouw zich tot het christendom hebben bekeerd."

De familie en de stam van de verzoekende partijen zijn dus duidelijk op de hoogte van het feit dat de

verzoekende partijen zich tot het christendom hebben bekeerd.

Het feit dat de verzoekers ondertussen de getuigen van Jehova verlaten hebben doet geen afbreuk aan

de vaststelling dat ze door hun stam verstoten zijn en als vogelvrij worden beschouwd.

Het is dan ook duidelijk dat de verzoekende partijen door hun stam als "christenen" worden gezien ook

al hebben ze de getuigen van Jehova verlaten en zijn ze momenteel a- religieus.

De verzoekers hebben dan ook een gegronde vrees voor vervolging nu ze door hun stam vogelvrij zijn

verklaard. De stam is ervan op de hoogte dat de vrouw van de verzoeker haar hoofddoek heeft

uitgedaan.

De verzoekende partijen koesteren dan ook een gegronde vrees voor vervolging omwille van hun

geloof.”

2.1.7. Aangaande de a-religiositeit van de verzoekers en de familiale problemen hiermee verbonden,

stellen verzoekers in het verzoekschrift:

“[…] Het Commissariaat-generaal stelt dat de verzoekende partijen de Islam verlieten omwille van

oppervlakkige regels zoals het dragen van een hoofddoek, verbod op roken en drinken.

Het Commissariaat-generaal gaat echter voorbij aan de gegronde redenen die de verzoekende partijen

aanvoeren om zich van de Islam af te keren.

Voor de verzoekster is er ook een gender specifiek element, zij heeft het aan de lijve ondervonden hoe

vrouwen binnen de Islam onderdrukt worden en wenst haar dochter hetzelfde lot niet toe.

Dit is op zich al een gegronde reden om de islam te verlaten. De dag dat de verzoekster haar hijab

uitdeed was een bevrijding en ze herinnert zich nog steeds de precieze datum 24/05/2016.

Verder wenst verzoekster te verduidelijken dat zij nooit heeft verklaard dat zij onderdrukt werd door haar

eigen familie, doch wel dat zij onderdrukt werd door haar stam. Het zijn de traditionele waarden en

normen die haar weden opgelegd door de stam, waardoor verzoekster heeft besloten om ook a-

religieus te worden.

De UNHCR Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims d.d. 28/04/2004 (zie

stuk 3) stellen dat er rekening gehouden moet worden met specifieke persoonlijke redenen om een

godsdienst te verlaten. […]

Het Commissariaat-generaal dient dus na te gaan welke band een individu met zijn vorig en huidig

geloof heeft. De verzoekster had geen goede band met de islam want die werd haar opgelegd.
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Daar komt verder bij kijken dat ze als vrouw daarin werd onderdrukt. De band met haar huidige a-

religiositeit is wel een positieve band. Ze koos vrij voor religiositeit en verliet de Islam die haar

onderdrukte. Vanuit de persoonlijke omstandigheden van de verzoekster is er weldegelijke sprake van

een doordachte en gemeende keuze voor a-religieusiteit.

Het Commissariaat-generaal stelt zich dan ook onredelijk op om deze diep-menselijke problematiek af

te doen als oppervlakkig en ongeloofwaardig.

Het Commissariaat-generaal liet na de band van de verzoekende partijen met hun oude godsdienst en

hun nieuwe a- religieuze overtuiging zorgvuldig te onderzoeken.

De bestreden beslissing dient vernietigd te worden.”

2.1.8. Aangaande de subsidiaire bescherming voeren verzoekers navolgend verweer:

“[…]

Hoewel de Commissaris-Generaal erkent dat de situatie in Bagdad precair blijft, meent zij toch dat in

hoofde van asielzoekers uit Bagdad er geen nood is aan de subsidiaire bescherming vanwege de

algemene veiligheidssituatie.

Uit onderstaande uiteenzetting zal blijken dat deze motivering niet alleen niet afdoende is maar

bovendien soms flagrant foutief.

4.5.4.1. Met betrekking tot het doorgaan van het openbare leven

De beslissing stelt dat Bagdad een functionerende grootstad is en dat het openbare leven niet is

stilgevallen.

De afwezigheid van een openbaar leven is geen vereiste om te kunnen spreken van een 'ernstige

bedreiging van het leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld' conform artikel 48/4, §2, c) van

de Vreemdelingenwet.

Dit is een bijkomende voorwaarde die het Commissariaat-generaal toevoegt aan de beoordeling van het

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

Bovendien dient vastgesteld dat het dagelijks publieke leven nooit is gestopt, zelfs niet in de meest

gewelddadige periode van 2006 en 2007.

Huidig argument raakt bijgevolg kant noch wal om te motiveren dat er geen nood is aan de subsidiaire

bescherming.

In 2014 en begin 2015 voerde het Commissariaat-generaal het algemeen beleid waarbij personen

afkomstig van Bagdad asiel aanvroegen, wel in aanmerking kwamen voor de subsidiaire

beschermingsstatus.

Toen vormde de verderzetting van het dagelijks leven geen enkel bezwaar voor het toekennen van de

subsidiaire bescherming.

De bocht van 180 graden in het beleid van de Commissaris-generaal en de volledige willekeur die hierbij

aan te pas lijkt te komen, is evident kennelijk strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel en

redelijkheidsbeginsel.

Zonder enige verandering in de situatie meent de Commissaris-generaal dat dit nu plots een element

vormt om te stellen dat er geen nood is aan de subsidiaire bescherming.

Indien de Commissaris-generaal meent dat er toch een verandering in Bagdad aanwezig is, die ook de

verandering in haar beleid rechtvaardigt, dient ze dit uitgebreid te motiveren.

4.5.4.2 Met betrekking tot de vluchtelingenstroom in Bagdad

Verzoeker stelt zich de vraag waarom de Commissaris-generaal de gevolgtrekking maakt dat er geen

nood is aan subsidiaire bescherming, omdat intern ontheemden hun eigen oorlogsgebied ontvluchten en

in Bagdad terecht komen.

Immers blijkt juist dat ook de toestroom aan intern ontheemden voor bijkomende problemen zorgen en

hieruit onmogelijk kan afgeleid worden dat er geen nood zou zijn aan subsidiaire bescherming.

4.5.4.3 Verder voegt de verzoeker ook nog actuele informatie toe aan huidig verzoekschrift waaruit de

zeer precaire veiligheidssituatie in Bagdad onomstotelijk blijkt.

a) De situatie is de laatste jaren, na de inval van terreurorganisatie IS in Irak in 2014, duidelijk

verslechterd.

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstig

is.

Dit is een uiterst voorzichtige omschrijving voor een stad waar de voorbije jaren minstens enkele

honderden burgerdoden per maand te betreuren vallen.

b) De situatie blijft ook verder verslechteren. Er vinden immers in Bagdad een ware golf van zware

aanslagen plaats.
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Publicaties in de media tonen ook aan hoe gevaarlijk de actuele situatie in Bagdad is. […]

(zie stuk 4)

c) Bagdad blijkt nog steeds- ook in 2019- de meest vreselijke stad ter wereld te zijn om te wonen: […]

(zie stuk 5)

Zelfs de Jemenitische stad Sanaa staat boven Bagdad!

d) Het moge duidelijk zijn dat Bagdad in elk geval een plaats is waar de mate van willekeurig geweld

dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger louter door

zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade.

Op grond van bovenstaande informatie blijkt duidelijk dat er sprake is van een willekeurig geweld in

Bagdad en dat bij terugkeer verzoeker het gevaar loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2,

b) en c) van de Vreemdelingenwet.”

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 beslissingen

kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoekers deze motieven kennen en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpen. Bijgevolg is het doel

van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voeren zij in wezen de schending aan van de

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

in dat de bestreden beslissingen op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen

worden.

2.2.2. Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het

rechtsplegingsdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissingen zijn gesteund en de kritiek van de verzoekers daarop. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk op alle aangevoerde argumenten in te gaan.

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

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

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

Vreemdelingenwet. De Raad dient daarbij een gemotiveerd arrest te vellen dat aangeeft om welke

redenen verzoekers al dan niet voldoen aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

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

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

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

dienen gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoekers om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van hun

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Zij moeten een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.
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Indien de door de verzoekers aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoekers samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoekers afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

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

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoekers. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas

ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze

evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer verzoekers bepaalde aspecten van hun verklaringen niet staven met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“ a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.3. Verzoeker beroept zich op zijn voorgehouden relaas inzake desertie en de daaropvolgende

strafbaarstelling en detentie.

2.3.1. Omtrent deze voorgehouden desertie, strafbaarstelling en detentie stelde de Raad, naar

aanleiding van het door verzoekers ingediende eerste volgende verzoek tot internationale bescherming,

in arrest 213 279 van 30 november 2018 onder meer:

“De vaststelling dat de levensomstandigheden in de Iraakse civiele gevangenissen een schending

vormen van artikel 3 van het EVRM, kan relevant zijn wanneer moet worden beoordeeld of is voldaan

aan de materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, zoals omschreven in

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

Voordat echter tot zulke beoordeling kan worden overgegaan, moeten eerst de relevante elementen van

het beschermingsverzoek en hun geloofwaardigheid worden vastgesteld. In casu moet worden

nagegaan of het geloofwaardig is dat verzoeker tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens desertie

werd veroordeeld, vooraleer zijn vrees voor de levensomstandigheden in de Iraakse civiele

gevangenissen verder wordt onderzocht in het licht van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Uit wat voorafgaat blijkt evenwel geen zorgvuldige vaststelling van de relevante elementen van het

beschermingsverzoek en hun geloofwaardigheid. Zoals hierboven vermeld, gaat de commissaris-

generaal slechts uit van de veronderstelling dat verzoeker werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van

vijf jaar. Opdat de Raad zelf kan overgaan tot een zorgvuldige vaststelling van de relevante elementen

van het beschermingsverzoek en hun geloofwaardigheid, dient hij te beschikken over een zorgvuldig

samengesteld en voorbereid dossier. Zoals uiteengezet in punt 2.4.2.3. is het voor de Raad niet duidelijk

of hij op afdoende wijze beschikt over de relevante gegevens van de voorgelegde Iraakse documenten

en kan hij evenmin nagaan welke toelichting bij welk document hoort.”
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Uit voormeld arrest 213 279 van 30 november 2018 van de Raad blijkt aldus dat de Raad van oordeel

was dat de geloofwaardigheid van verzoekers relaas diende te worden onderzocht (“In casu moet

worden nagegaan of het geloofwaardig is dat verzoeker tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens

desertie werd veroordeeld […]”) en dit omdat verweerder naar het toenmalig oordeel van de Raad “geen

zorgvuldige vaststelling van de relevante elementen van het beschermingsverzoek en hun

geloofwaardigheid” had verricht.

Voormeld arrest bevat ook de motivering die luidt: “Vervolgens stelt de commissaris-generaal: “Uit de

documenten die u in het kader van uw tweede asielaanvraag voorlegde, zou blijken dat u werd

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar op basis van artikel 35 van de Militaire Strafwet.” Uit

deze bewoordingen blijkt dat de commissaris-generaal, hoewel hij niet uitdrukkelijk bevestigt, evenmin

uitdrukkelijk betwist dat verzoeker zou zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens

desertie.” Uit deze motivering, in samenlezing met de motivering inzake de geloofwaardigheid kan

evenmin worden afgeleid dat uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat verzoekers aangevoerde desertie

geloofwaardig is.

Omwille van voorgaande vaststellingen dient te worden besloten dat verzoekers stelling in het

verzoekschrift (“De Raad heeft aldus geoordeeld, na lezing van de voorgaande bestreden beslissing,

dat het CGVS in casu niet betwist dat verzoeker veroordeeld zou zijn voor desertie en hierdoor

veroordeeld is tot een gevangenisstraf van vijf jaar”) niet wordt ondersteund door de elementen in het

rechtsplegingsdossier.

2.3.2. Inzake verzoekers desertie en de oorzaak werd in arrest 184 591 van 28 maart 2017 door de

Raad, naar aanleiding van het eerste verzoek tot internationale bescherming van verzoekers, reeds

geoordeeld als volgt:

“[…] Omwille van het voorgaande kan geen geloof worden gehecht aan hun voorgehouden problemen

met een militie, bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht aan de vermeende omstandigheden

waarin verzoeker het leger beweert te hebben verlaten en kan hij niet als deserteur worden beschouwd.

Hoe dan ook laten verzoekende partijen de bestreden beslissingen volledig onverlet en ondernemen zij

niet de minste poging teneinde deze te weerleggen waar gemotiveerd wordt:

“Naast uw vrees voor Kataib Hezbollah verklaart u ook vervolging door de Iraakse overheid te vrezen

omdat u uit het leger deserteerde en naar het buitenland vluchtte (CGVS p.7). Het CGVS wijst er op dat

internationale bescherming omwille van desertie slechts kan worden toegekend omwille van een

ernstige discriminatoire behandeling, een gegronde vrees voor het inzetten in een door de internationale

gemeenschap veroordeelde militaire actie, of onoverkomelijke gewetensbezwaren. Welnu, in casu dient

te worden vastgesteld dat u geen overtuigende elementen heeft aangehaald waaruit kan blijken dat u

omwille van één van deze redenen nood heeft aan internationale bescherming. Als reden voor uw

desertie haalt u de hierboven ongeloofwaardig bevonden problemen met Kataib Hezbollah aan.

Wat uw vrees betreft om bij een terugkeer naar Irak voor lange tijd in de gevangenis opgesloten te

worden en gemarteld te worden (CGVS p.11), merkt het CGVS vooreerst op dat u geen enkel begin van

bewijs heeft neergelegd ter staving van uw bewering dat de Iraakse autoriteiten u daadwerkelijk

strafrechtelijk zullen vervolgen of martelen omdat u gedeserteerd bent en het Iraaks grondgebied verliet.

U beperkt zich tot het uiten van enkele algemene beweringen die u niet in het minste staaft (CGVS

p.11). Bovendien blijkt uit uw verklaringen nergens dat de Iraakse overheid stappen heeft gezet om u

omwille van uw desertie of vertrek uit Irak te vervolgen (CGVS p.11). Hierbij valt het des te meer op dat

u uw desertie en vlucht bij de Dienst Vreemdelingenzaken zelfs niet vermeldde als asielmotief, hoewel u

hiertoe de mogelijkheid had (CGVS Vragenlijst punten 3.4, 3.5, 3.7).[…]”

Verweerder kan in de thans voorliggende bestreden beslissing dan ook dienstig motiveren als volgt:

“Echter, reeds in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming oordeelde de

Commissarisgeneraal uitdrukkelijk dat er niet het minste geloof kon worden gehecht aan uw problemen

met A. Z.. Zo werd er vooreerst op gewezen dat de verklaringen van u en uw vrouw over de militie die u

vreest bij terugkeer naar Irak tegenstrijdig waren. Ook wat betreft de gebeurtenis waaraan jullie jullie

terugkeervrees ontlenen, met name de ontmoeting met leden van Kata’ib Hezbollah (KH) aan jullie

voordeur op 1 augustus 2015, konden tegenstrijdigheden worden vastgesteld. Aangaande uw eerste

aanvaring met A.Z. in 2008 konden uw verklaringen evenmin overtuigen. Er kon voorts aan de

authenticiteit van het enige stuk dat u ter staving van uw relaas voorlegde, namelijk de dreigbrief,

getwijfeld worden.

Wat betreft uw desertie wees het CGVS er op dat internationale bescherming omwille van desertie

slechts kan worden toegekend omwille van een ernstige discriminatoire behandeling, een gegronde
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vrees voor het inzetten in een door de internationale gemeenschap veroordeelde militaire actie of

onoverkomelijke gewetensbezwaren. Als reden voor uw desertie haalde u echter de ongeloofwaardig

bevonden problemen met de militie aan, waardoor ook aan uw desertie geen geloof kon worden

gehecht. U legde bovendien geen enkel tastbaar en overtuigend begin van bewijs neer ter staving van

uw bewering dat de Iraakse autoriteiten u daadwerkelijk strafrechtelijk zouden vervolgen of martelen.

Voorts bleek uit uw verklaringen nergens dat de Iraakse overheid enige stappen had ondernomen om u

omwille van uw desertie of vertrek uit Irak te vervolgen. U had tevens uw desertie bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) niet vermeld als asielmotief, hoewel u daartoe wel de mogelijkheid had. Dat

u desertie zou hebben gepleegd, kon aldus niet voor waar worden aangenomen.

De exacte motieven op grond waarvan de Commissaris-generaal tot deze bevindingen kwam, werden

duidelijk en afdoende in de beslissing, genomen in uw hoofde in het kader van uw eerste asielaanvraag,

uiteengezet. De weigeringsbeslissing werd bovendien door de RvV bevestigd zodat deze beslissing

kracht van gewijsde geniet en de erin vastgestelde ongeloofwaardigheid niet langer kan worden

betwist.”

2.3.3. Bij de voorgaande vaststellingen onder 2.3.2. voegen zich de navolgende motiveringen in de

bestreden beslissingen die de beoordeling, gemaakt in het kader van het eerste verzoek, verder

versterken en waaruit blijkt dat verzoeker niet geloofwaardig aannemelijk maakt te zijn gedeserteerd:

- verzoeker beschikt niet over het gepaste profiel om de wensen van A. Z. te kunnen realiseren;

- verzoekers verlieten zeer snel het land na het incident, zonder dat verzoeker een oplossing zocht bij

zijn oversten; daarenboven had verzoekster ingevolge een val een overleden baby in de buik;

- verzoeker verliet legaal met zijn eigen paspoort het land hoewel verzoeker meermaals aanhaalde dat

het voor militairen verboden is het land te verlaten of op reis te gaan naar het buitenland;

- het wordt beklemtoond dat het eerste verzoek tot internationale bescherming door het CGVS werd

afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en dat deze motieven door de

Raad werden bevestigd zodat louter bijkomende verklaringen in het huidig verzoek volledig in

het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd;

- verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij nog steeds gezocht zou worden door de militie van A. Z.;

- de tien Facebookfoto’s van A. Z. en zijn kompanen tonen geen verband aan tussen verzoeker en de

mannen op de foto’s;

- zes foto’s van een woning waar op 15 februari 2016 een inval zou zijn gebeurd kunnen niet duiden wat

de oorzaak is van de huidige staat van deze woning;

- het voorgelegde attest van ontheemding uit 2007 houdt geen verband met de directe vluchtaanleiding.

De Raad stelt vast dat verzoekers geen concrete betwisting voeren aangaande voormelde motiveringen.

Aangezien deze motiveringen steun vinden in het administratief dossier en niet concreet worden

weerlegd, blijven ze onverminderd overeind.

2.3.4. Verzoeker voert verder in het verzoekschrift aan dat verweerder geen gedegen onderzoek heeft

verricht naar de door verzoeker neergelegde documenten inzake zijn desertie. Hij argumenteert dat de

bijgebrachte documenten wel degelijk authentiek zijn.

Inzake de bijgebrachte documenten van verzoeker omtrent zijn vermeende desertie en daaropvolgende

veroordeling bij verstek merkt de Raad op:

- gelet op de hogere vaststellingen waaruit blijkt dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

problemen met A. Z. en diens militie, is het niet plausibel dat verzoeker omwille van deze problemen zou

zijn gedeserteerd; bijgevolg is het niet aannemelijk dat hij ondertussen bij verstek veroordeeld zou zijn

tot een gevangenisstraf van vijf jaar;

- de volgende documenten werden door verzoeker neergelegd: document ‘expertise, onderzoek en

inventaris’ (d.d. 28/08/2015), een kennisgeving van verzoekers misdaad (d.d. 29/08/2015), beslissing

van de onderzoekscommissie (d.d. 12/09/2015), kennisgeving van de oprichting van een

onderzoekscommissie (d.d. 30/09/2015), aanvraag tot legalisering van de onderzoeksdocumenten (d.d.

01/10/2015), eindbepaling van de procedure van uw rechtszaak (d.d. 28/01/2016), arrestatiebevel op

verzoekers naam (d.d. 03/02/2016), kennisgeving van het vonnis van de militaire rechtbank (d.d.

21/02/2016) en het vonnis van de militaire rechtbank (d.d. 21/03/2016) (cf. administratief dossier, stuk

15 (map documenten), stukken 2.2 tot en met 2.10). De voormelde documenten zijn echter loutere

kopieën waaraan, gezien deze door knip-en plakwerk eenvoudig te manipuleren zijn, geen

authenticiteitswaarde kan worden gehecht;
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- uit de informatie in het dossier (stuk 16, map landeninformatie, ‘COI Focus Irak: corruptie en

documentenfraude, Cedoca, 08/03/2016’) blijkt dat alle Iraakse documenten gemakkelijk tegen betaling

kunnen worden bekomen waardoor de bewijswaarde van Iraakse documenten dan ook erg relatief is,

hetgeen dan ook des te meer geldt wanneer deze documenten in kopie worden bijgebracht;

- de wijze waarop verzoeker deze documenten zou hebben bekomen, is niet plausibel omwille van het

geënsceneerde karakter van de video op de bijgebrachte usb-stick;

- in twee documenten wordt vermeld dat verzoeker vanaf 12 augustus 2015 afwezig en vanaf 27

augustus 2015 onwettig afwezig werd verklaard (cf. administratief dossier, stuk 15 (map documenten)

stukken 2.2. en 2.3 met vertaling) hoewel uit verzoekers paspoorten blijkt dat verzoekers het land reeds

verlieten op 5 augustus 2015;

- verzoeker heeft kennis van de procedures beschreven in de voorgelegde documenten, hetgeen

logisch is omwille van zijn niet-betwiste militaire carrière en de verklaringen inzake zijn jobomschrijving

(bijhouden van de gegevens rond afwezigheden, deserties en straffen om de lonen te berekenen, cf.

gehoor CGVS 29 januari 206, p. 6);

- uit de COI blijkt hoe dan ook duidelijk dat deserteurs uit het leger nauwelijks zwaar bestraft worden

(zie informatie in blauwe map). Bestraffingen gebeuren in specifieke gevallen, met name in geval van

personen met hoge profielen, hoge rangen en/of belangrijke functies. Verzoeker is echter een

eenvoudig administratief personeelslid zodat het niet overtuigt dat hij, als uitzondering op de regel, wél

een celstraf van vijf jaar zou moeten doorstaan;

- het document waaruit blijkt dat verzoeker op de dienst “Boekhouding” van het leger heeft gewerkt

wordt niet betwist maar het louter gegeven dat hij op de boekhoudkundige dienst van het leger zou

hebben gewerkt is echter nog geen concrete aanwijzing voor de problemen die verzoeker zou kennen of

gekend hebben.

2.3.5. Verzoeker verwijst naar de USB-stick met de video waaruit zou blijken dat de bijgebrachte

documenten authentiek zijn.

De verwijzing naar de USB-stick, de citering van verzoekers verklaringen en de loutere ontkenning dat

het een geënsceneerde video betreft, is niet dienstig ter weerlegging van de motivering die omtrent de

inhoud van de video op de USB-stick stelt:

“U legde een usb-stick neer met daarop een video waarop te zien is hoe een persoon (niet in beeld) zich

op een binnenkoer van een militaire kazerne bevindt en een kantoor binnengaat. Hij filmt even een

kamertje waarin enkele soldaten liggen te slapen, stapt vervolgens naar een bureau waarop een stapel

dossiers ligt. Uw dossier ligt bovenaan merkwaardig genoeg bovenaan de stapel. De filmende persoon

doorbladert het dossier en toont vervolgens de thans door u neergelegde documenten. Met deze video

wilt u de authenticiteit van de documenten aantonen (CGVS man 2, p. 4). Zoals hierboven reeds

beoordeeld, blijken de neergelegde kopieën omwille van het gemakkelijk te vervalsen karakter ervan

echter van beperkte waarde. Meer nog geeft de video een erg geënsceneerde indruk. Dat uw collega

het risico zou nemen om in uw dossier te kijken, is op zich al opmerkelijk gezien dit absoluut verboden is

(CGVS man 2, p. 5). Dat hij dit daarenboven uitgebreid zou filmen en de tijd zou nemen om

de binnenkoer met militaire voertuigen, alle bureaus in het kantoor en maar liefst 9 seconden lang zijn

slapende collega’s te filmen, is in een werkelijke situatie geheel ongeloofwaardig. Dat uw dossier dan

bovendien ook nog eens bovenaan de stapel lag op het moment dat uw vriend / voormalige collega het

eindelijk aandurfde om de documenten voor u te filmen, is bovendien wel heel toevallig. U haalde nog

aan dat het niet duidelijk zou zijn geweest dat uw voormalige collega aan het filmen was omdat iedereen

een gsm heeft (CGVS man 2, p. 5). Het mag duidelijk zijn dat dit niet kan overtuigen. Een gsm

secondenlang gericht houden naar enkele slapende collega’s of met een gsm in de hand een dossier

doorbladeren, is immers allesbehalve onopvallend te noemen. De twee dossiers die uw collega

doorbladert, kunnen overigens niet aan u worden toegeschreven. Op de kaft van het ene dossier staat

immers geschreven: ‘naam: juridische raad, adres: desertie, gouverneur: 2005’. Op de kaft van het

tweede dossier staat: ‘gouverneur: voor 2016’. De info op de dossiers houdt geen enkele steek. Dat dit

uw dossier zou betreffen, is derhalve evenmin aangetoond. Omwille van bovenstaande kan het CGVS

zich niet van de indruk ontdoen dat deze video is geënsceneerd. De video kon dan ook niet overtuigen

van de authenticiteit van de neergelegde documenten.”
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De terechte vaststellingen dat (i) gefilmd wordt in een kamertje met slapende soldaten; (ii) verzoekers

dossier “per toeval” bovenaan de stapel ligt; (iii) het secondelang gericht houden van een gsm naar

slapende collega’s of met een gsm in de hand een dossier doorbladeren, is allesbehalve onopvallend;

(iv) de info op de dossiers houdt geen enkele steek en toont bijgevolg ook niet aan dat het

verzoekers dossier zou betreffen, worden aldus niet concreet weerlegd en blijven onverminderd

overeind.

2.3.6. Omwille van voorgaande vaststellingen (2.3.1. – 2.3.5.) kan geen geloof gehecht worden aan

verzoekers voorgehouden desertie en de daaropvolgende veroordeling. Verzoeker kan uit dit relaas

derhalve geen vrees voor vervolging puren.

2.4. Verzoekers voeren aan dat ze afkerig zijn ten aan zien van de Islam, enige tijd Getuige van Jehova

waren hetgeen hun familie te weten kwam, areligieus zijn en hierdoor familiale problemen hebben.

Inzake de interesse voor de Getuigen van Jehova blijkt dat verzoeker de motivering niet concreet

betwist waar deze oordeelt dat verzoeker niet duidelijk kan aanduiden wanneer hij zich voor het eerst tot

een nieuwe religie wendde. Gelet op de impact van deze beslissing op verzoekers persoonlijk leven en

handelen, alsook de gevolgen die dit met zich mee zou kunnen brengen in zijn land van herkomst, is het

door verweerder terecht merkwaardig bevonden dat hij niet beter in de tijd kan situeren wanneer hij zich

tot een andere religie wendde.

Dit geldt des te meer omdat, hoewel aangenomen kan worden dat de aanname van een

geloofsovertuiging enige tijd in beslag kan nemen, het niet aannemelijk is dat verzoeker zich pas een

jaar na de toetreding zou realiseren dat hij bij de Getuigen van Jehova onder andere niet mag drinken,

roken en niet naar de kerk mag gaan. Voormelde zaken behoren tot de essentie van de Getuigen van

Jehova en komen ongetwijfeld aan bod bij de eerste gesprekken inzake de geloofsbelijdenis. Het is

bezwaarlijk vol te houden dat verzoekers zouden afstappen van de Islam om vrijer te kunnen leven

(roken, drinken, feesten) en zich hiertoe zouden bekeren naar een religie die, hetgeen zelfs blijkt na

begin van kennismaking, gekenmerkt wordt door een veelheid aan regels.

De Raad merkt ook op dat geen concreet verweer wordt gevoerd inzake de motivering die luidt:

“Verder heeft u noch uw advocaat uw interesse in een nieuwe godsdienst noch uw afkering van de islam

vermeld in het kader van uw beroepsprocedure bij de RvV van uw eerste verzoek op 25 januari 2017.

Indien u zich werkelijk aan het verdiepen was in een nieuwe godsdienst of zich welgemeend van de

islam had afgekeerd, dewelke beide de nodige gevaren met zich mee zouden kunnen brengen in geval

van een terugkeer naar uw land van herkomst, is dit erg bevreemdend. U hierop gewezen, gaf u aan

maar twee minuten de tijd gekregen te hebben om iets te zeggen en dat u zich beperkt heeft tot het

vermelden van uw veroordeling bij verstek wegens desertie (CGVS man 1, p. 7). Desondanks blijkt het

weinig geloofwaardig dat zowel u als uw advocaat zouden nalaten een dermate belangrijk gegeven

prioritair te vermelden. Ook uw vrouw heeft zich niet uitgesproken over haar nieuwe godsdienst of haar

afkeer van de islam. Uw vrouw hiermee geconfronteerd, meende zij dat haar religie iets persoonlijk

is. Ook wanneer zij erop werd gewezen dat haar bekering zou kunnen leiden tot ernstige problemen in

Irak en aldus diende vermeld te worden, bleef zij de vraag stellen waarom het vermelden van haar

religie belangrijk zou kunnen zijn. Pas later stelde zij dat het interview op de RvV niet zo uitgebreid was

als op het CGVS en zij dus de tijd niet had om zoiets te vertellen (CGVS vrouw 1, p. 8). Dat uw vrouw

zich het belang van een bekering of afkeer van de islam niet zou realiseren en het niet nodig zou achten

dit nieuwe element te vermelden terwijl zij naar verluid haar hele leven door haar conservatieve familie

verplicht werd de religieuze voorschriften nauwgezet te volgen (zie infra), is niet aannemelijk. Dat zij het

onderwerp te persoonlijk zou vinden om openbaar te maken, wordt bovendien onderuit gehaald gezien

jullie beiden over jullie nieuwe godsdienst praatten met medebewoners van het opvangcentrum (CGVS

man 1, p. 11 en CGVS vrouw 1, p. 4), hetgeen op zich erg riskant kan zijn (zie infra).”

Voormelde motivering vindt steun in het rechtsplegingsdossier, is terecht en pertinent en wordt door de

Raad bijgetreden. Gelet op de aangevoerde impact van het in vraag stellen van de Islam in combinatie

de interesse voor een andere godsdienst, is het niet aannemelijk dit element niet eerder aankaartten

tijdens de beroepsprocedure in het kader van het eerste verzoek tot internationale bescherming.

Verzoekers voeren evenmin een concrete betwisting omtrent de motiveringen die stellen dat (i)

verzoekers steeds de Arabische term voor het woord ‘liefde’ gebruikten in plaats van Jehova, wat god

betekent, (ii) tweemaal een bijeenkomst te hebben bijgewoond, geen diepgaande interesse in het geloof

kan aantonen.
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Gezien de ongeloofwaardigheid van verzoekers periode als Getuigen van Jehova, kan evenmin

aangenomen worden dat hun vriend Y. de familie zou hebben ingelicht dat verzoekers zich afkeerden

van de islam. Verzoeker herhaalt in het verzoekschrift dat hij in het asielcentrum sprak over zijn

bekering omdat hij zich vrij voelde, overtuigd was van zijn bekering en zijn leven in Irak achter zich kon

laten. Dienaangaande stelt de Raad vast dat deze bewering strijdig is met de vaststelling dat verzoekers

hun bekering tot de Getuigen van Jehovah onvermeld lieten in het kader van de (beroeps)procedure van

hun eerste verzoek tot internationale bescherming, hetgeen niet plausibel is omwille van de impact die

dergelijke beslissing op hun leefwijze zou hebben gehad.

Hierbij voegt zich de vaststellingen dat het niet aannemelijk is dat verzoekers er niet aan zouden hebben

gedacht om Y. te waarschuwen over hun conservatieve familie is. Daarenboven kan ook niet plausibel

worden gemaakt dat Y. het nieuws uit kwade wil verspreid zou hebben aangezien verzoeker verklaarde

dat Y. niet bidt, enkel aan sport denkt en dat hij geen probleem had met verzoekers vermeende

bekering.

De loutere bevestiging van één verklaring, met name dat Y. in juni 2017 naar Irak ging, doet geen

dienstige afbreuk aan de motivering die stelt: “Voorts bent u ook erg onduidelijk aangaande de concrete

timing van de gebeurtenissen. Aanvankelijk stelde u dat Y. in juni 2017 naar Irak terugkeerde (CGVS

man 1, p. 3). Later stelde u dan weer dat hij in februari, mogelijks april 2017 naar Irak ging en het

nieuws aan uw familie vertelde (CGVS man 1, p. 10). Ook uw vrouw meende dat Y. in april 2017 naar

Irak terugkeerde (CGVS vrouw 1, p. 4). Dit komt dan weer niet overeen met uw verklaringen op de DVZ.

De interviews van u en uw vrouw vonden immers plaats op 10 mei 2017. Toch vertelde u niets over de

terugkeer naar Y. en zijn bezoek aan uw familie (zie Verklaring meervoudige aanvraag man en vrouw).

U werd vervolgens in juni 2017 door uw zus op de hoogte gebracht van uw verstoting (CGVS man 1,

p. 12). Later meende u dan weer dat uw zus u pas twee maanden vóór het persoonlijk onderhoud, d.d.

09/01/2018, op de hoogte heeft gebracht van de verstoting (CGVS man 1, p. 13). Dit zou dan in

november 2017 geweest zijn.”

2.5. Verzoekers voeren aan verstoten te zijn omdat ze zich aansloten bij het christendom.

Inzake de verstotingsakte stelt de Raad vast dat aan deze akte geen authenticiteit kan worden

toegekend aangezien het een kopie betreft die door knip- en plakwerk eenvoudig is te manipuleren.

Daarenboven kunnen documenten een ongeloofwaardig relaas niet herstellen of ondersteunen. Hoger

werd vastgesteld dat geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat Y. alles aan verzoekers

familie verteld zou hebben, bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht de verstoting die daaruit zou

zijn voortgevloeid.

Verzoekers maken derhalve niet geloofwaardig dat ze werden verstoten door hun stam.

2.6. Verzoekers herhalen dat ze areligieus zijn geworden. Ze verwijzen naar de het genderspecifieke

element in hoofde van verzoekster. Verzoekster stelt dat ze nooit heeft verklaard te zijn onderdrukt

geweest door haar familie maar wel door haar stam.

Te dezen stelt de Raad vast dat verzoekster een diploma Management heeft behaald op de hogeschool

en nadien heeft gewerkt als secretaresse op het gemeentehuis van al Mansour (gehoor CGVS, 29

januari 2016, p. 2). Aangezien verzoekster kon studeren en een carrière had, kan bezwaarlijk gesteld

worden dat verzoekster door haar stam, die hiertegen uiteraard kon optreden middels haar familie,

onderdrukt werd.

Tevens brengen verzoekers geen concreet bewijs bij dat een eventuele beperking van de vrijheid van

meningsuiting en levensstijl ingevolge de sociale voorschriften in Irak een vrees voor vervolging (of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade) aantoont. De door verzoekers aangehaalde beperkingen

zijn niet dermate zwaarwichtig dat in casu zou kunnen worden besloten tot het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging (of een reëel risico op het lijden van ernstige schade). De door

verzoekers aangehaalde regels betreffen puur maatschappelijke normen waar ze zich al dan niet aan

wensen te houden. Deze inzichten wijzen echter niet op een diepe en oprechte overtuiging van de

vermeende areligiositeit.
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2.7. Omwille van de hogere concrete vaststellingen die leiden tot de conclusie dat de aangevoerde

vrees van verzoekers ongeloofwaardig, minstens ongegrond, is worden de algemene rapporten inzake

de situatie in Irak niet nuttig bijgebracht.

2.9. Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees voor

vervolging hebben in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat zij niet voldoen aan de

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

2.10. Verzoekers stellen in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus ingevolge de

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

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

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

subsidiaire bescherming vragen maar niet uitwerken op welke wijze ze, de hogere vastgestelde

ongeloofwaardigheid van het relaas mee in acht genomen, hiervoor een ernstig en reëel risico zouden

lopen.

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

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

naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij de voorgehouden

vervolgingsfeiten niet aannemelijk hebben gemaakt. Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekers

geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een

reëel risico lopen op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Verzoekers

maakten immers doorheen de opeenvolgende verklaringen geen gewag van andere persoonlijke

problemen die zij de laatste jaren in Irak zouden hebben gekend.

2.10.2. De landeninformatie waarnaar verzoekers verwijzen in het verzoekschrift ligt in de lijn en strookt

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

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

In Bagdad is actueel geen sprake van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het geweld

dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekers louter door

hun aanwezigheid aldaar een reëel risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van

hun leven of persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Ten slotte kan

worden opgemerkt dat verzoekers geen persoonlijke omstandigheden aantonen die in hun hoofde het

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

2.10.3. Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden

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

2.11. Waar verzoekers vragen om de bestreden beslissingen te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft om de beslissingen van de commissaris-generaal tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen

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

verzoekers echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

beslissingen die door de Raad niet kan worden hersteld, noch tonen zij aan dat er essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder

aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

derhalve niet worden ingewilligd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien januari tweeduizend twintig 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


