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nr. 234 059 van 13 maart 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. J.P. LIPS

Louizalaan 523

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 6 maart 2020 heeft

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

25 februari 2020.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 11 maart 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. J.P. LIPS en van attaché E.

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een soennitisch Koerdische Irakees te zijn geboren in 1969 in Khanaqin, Diyala (Centraal-

Irak). U trouwde in 1994 met uw vrouw, H.K.(…), en verhuisde hierop samen naar Thoz Khormato,

Salah-ad-Din (Centraal-Irak). Jullie hebben drie kinderen samen: Da.(…), Di.(…) en Dil.(…). U werkte in

Thoz Khormato, eerst als chauffeur van een olietanker. U reed frequent via Kelar (Sulaymania,

Koerdisch Autonome regio - KAR) naar Iran. Ook in Kelar staat jullie nufus en hebben jullie al jullie

identiteitsdocumenten geregeld. Na deze job werd u bakker in een lokaal restaurant in Thoz Khormato.

U leefde comfortabel in Thoz Khormato tot 16/10/2017. Op deze dag viel ‘Hashd Al Shaabi’ de stad

binnen en nam deze ook in. Zij wilden alle Koerden verdrijven, inclusief jullie.
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Een 20-tal Hashd Al Shaabi-leden vielen jullie huis binnen en bevolen jullie het huis te verlaten, dit

samen met nog 8 andere gezinnen. U weigerde dit, waarop zij u, uw vrouw en uw oudste zoon

begonnen te slaan met hun geweren. Tegelijk begonnen zij uw huis in brand te steken. Jullie zijn hierop

gevlucht richting Kefry, Diyala (Centraal-Irak). Hier verbleven jullie een drietal maanden in een tent die

aangeboden werd door de KAR. U bent tot tweemaal toe teruggekeerd naar Thoz Khormato om de

schade daar te gaan opmeten. Uw huis was compleet vernield, er werd echter gezegd dat de Centrale

regering van Irak de 8 families die bij deze inval hun huis verloren hebben een vergoeding zouden

krijgen. Doch hier kwam niets van in huis. U besloot naar uw familie te gaan in Khanaqin. Hier verbleef u

nog een paar weken bij uw moeder en uw broer. U besloot Irak te verlaten uit permanente vrees voor

Hashd Al Shaabi en de algemene dominantie van Iran over Irak. Rond januari 2018 bracht uw neef,

wonende in Kelar (Sulaymania, KAR) u van Khanaqin naar Kelar. U nam hierop een taxi naar de

luchthaven van Sulaymania en vloog legaal van Irak naar Turkije. Hier verbleven jullie enkele maanden

en reisden via een smokkelaar naar Griekenland. Onderweg belandde u in een andere auto dan deze

waar uw vrouw en kinderen in gesmokkeld werden. U werd onderschept en teruggestuurd naar Turkije.

De rest van uw gezin kwam aan in Griekenland en zij gingen druppelsgewijs verder naar Duitsland.

Iedereen vroeg daar asiel aan en is momenteel in procedure. Uw oudste zoon gaf in Italië echter zijn

vingerafdrukken en is teruggestuurd naar daar. U, in tussentijd, slaagde er na meerdere pogingen ook in

om naar Griekenland te reizen. Van hieruit nam u, met een vervalst paspoort, het vliegtuig naar Brussel.

Uw echt Irakees paspoort liet u achter in Turkije. Eens u toekwam op de luchthaven werd u

aangehouden. U vroeg hier om internationale bescherming op 17 januari 2020.

Ter staving voor uw verzoek legde u volgende documenten neer: foto Iraaks paspoort van uzelf en van

2 zonen (kopie), foto Iraakse smartcard van uzelf en 2 zonen (kopie), huwelijksakte (kopie), foto

papieren Duitse asielprocedure van uw vrouw (kopie).

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.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid met betrekking tot uw identiteit en/of uw nationaliteit door valse

informatie of valse documenten te verstrekken of door informatie of relevante documenten die een

negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben, achter te houden, rechtvaardigde dat een

versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Na onderzoek van alle elementen in uw administratief dossier dient te worden besloten u niet heeft

weten te overtuigen van het bestaan van een nood aan internationale bescherming in uw hoofde. U

heeft doorheen uw verklaringen niet aannemelijk gemaakt dat u een persoonlijke vrees voor vervolging,

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, heeft dan wel dat u een reëel risico loopt op het lijden van

ernstige schade, zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming, en dit omwille van volgende

redenen.

U verklaarde allereerst uw regio van herkomst, i.c. Thoz Khormato (Salah-Ad Din, Centraal-Irak), te

hebben verlaten op 16/10/2017 omwille van de overname van de stad door de militie Hashd Al Shaabi.

U trok hierop met uw vrouw en drie kinderen naar Kefry (Diyala, Centraal-Irak). Omwille van de

erbarmelijke leefsituatie daar verliet u uiteindelijk ook deze regio en vluchtte naar uw familie in Khanaqin

(Diyala, Centraal-Irak) om na een week vervolgens Irak te verlaten (CGVS1, p. 14, p. 16, p. 17).

Wat betreft uw vlucht uit Thoz Khormato dient allereerst te worden opgemerkt dat uit uw verklaringen

duidelijk blijkt dat u deze regio bent ontvlucht omwille van een eenmalig incident, nl. de inval van Hashd

Al Shaabi. Zij kwamen de vooravond van 16/10/2017 de regio binnen en bevolen u uw huis te verlaten.

U verzette zich hiertegen waarop meerdere Hashd Al Shaabi-leden u en uw gezin fysiek aanvielen. Ze

staken ook uw huis in brand (CGVS1, p. 14). U merkte echter uitdrukkelijk op dat jullie voordien, nl. voor

de komst van Hashd Al Shaabi en dus voor jullie vertrek uit Thoz Khormato, nooit problemen hebben
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gekend in die regio (zie CGVS 1, p. 7, p. 15, p. 18). De feiten die zich die avond voordeden, en die ook

andere gezinnen troffen, noopten jullie naar een andere regio te vertrekken.

Na de inval gingen jullie naar Kefry (Diyala, Centraal-Irak). U verbleef vervolgens drie maanden in een

tent in Kefry (Diyala, Centraal-Irak), doch diende uiteindelijk ook deze regio te ontvluchten omwille van

de povere levensomstandigheden. U verklaarde tevens er niet meer te kunnen blijven omdat Iran deze

regio domineert (CGVS1, p, 10). Dit geldt ook voor jullie volgende verblijfplaats, nl. Khanaqin (Diyala,

Centraal-Irak). Hier zou u, desondanks het feit dat uw moeder, uw zes broers en zussen hier zonder

problemen leven (CGVS1, p. 18) en u zelf verklaarde dat het ‘prima’ was bij uw moeder (CGVS1, p. 19),

toch niet kunnen blijven. Dit uit angst voor een toekomstige aanval van Hashd Al Shaabi en wederom de

algemene dominantie van Iran in Irak (CGVS1, p. 18, p. 20). Deze redenering kan niet worden gevolgd.

U baseert zich hierbij op loutere veronderstellingen en u brengt geen concrete feiten aan om uw

redenering te ondersteunen. Blijkt uit uw verklaringen dat uw familie actueel geen problemen zou

kennen in Khanaqin (CGVS1, p. 18). Meer zelfs, u relativeert uw eigen vrees door te stellen dat enig

gevaar in Khanaqin momenteel niet aan de orde is omdat de Hashd Al Shaabileden in Khanaqin allen

(sjiitische) Koerden zijn (CGVS, p. 18). U claimde dat er vroeg of laat ‘wel eens iets zal gebeuren’ ten

aanzien van soennitische Koerden, eens Iran dit gepland zal hebben, dit zou volgens u ‘misschien’

plaatsvinden binnen 2 à 3 jaar. Dient te worden opgemerkt dat u uw vrees louter stoelt op hypotheses

die u op geen enkele manier kan hardmaken. Uw familie, toch ook soennieten, ondervindt actueel geen

problemen met de overwegend sjiitische Koerdische bevolking in Khanaqin. Het spreekt dan ook voor

zich dat deze aannames van uw kant uit, die de kern van uw vluchtrelaas uitmaken, onvoldoende zijn

om gewag te kunnen maken van een persoonsgerichte vervolging. Volledigheidshalve dient hier worden

opgemerkt dat u Irak verliet uit preventieve maatregel, zonder dat u er na 16/10/2017 nog iets

persoonlijks heeft meegemaakt (CGVS1, p. 18). Dat jullie Diyala, en bij uitbreiding, Irak omwille van een

gegronde vrees voor vervolging dienden te verlaten, is geenszins aangetoond. De vluchtelingenstatus

kan u bijgevolg niet worden toegekend.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker om internationale bescherming

ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in

het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of,

in voorkomende 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. Verzoekers uit Irak

krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet

toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze

regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern

vluchtalternatief bestaat.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak wordt het rapport UNHCR International

Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq van mei 2019

(beschikbaar op https:// www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html of https://www.refworld.org/) en de

EASO Country Guidance note: Iraq van juni 2019 (beschikbaar op

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ CountryGuidanceIraq2019.pdf of

https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen. Nergens in voornoemde UNHCR-

richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan

elke Irakees een complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat

elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Rekening

houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Irak, dienen de verzoeken om internationale

bescherming van Irakezen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het licht van enerzijds de

bewijzen aangevoerd door de betrokken verzoeker en anderzijds actuele en betrouwbare informatie

over de situatie in Irak.

In voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen, maar dat er minstens sprake moet zijn van willekeurig geweld. In de

EASO Guidance Note wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Irak verschilt

van regio tot regio en dat bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet

gehouden worden met volgende elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard

van de gebruikte methodes en tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate

waarin het geweld geografisch verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en

(vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.
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In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde

aspecten in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Irak. Ook met andere

indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood

aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de

veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de UNHCR richtlijnen, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Irak regionaal erg

verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Irak.

Het Commissariaat-generaal benadrukt voorts dat uit artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet volgt

dat er geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen

gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de

verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het

land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen

naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het Commissariaat-generaal

van oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie

in uw regio van herkomst kan onttrekken door zich in Noord-Irak te vestigen, waar u over een veilig en

redelijk vestigingsalternatief beschikt.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie het EASO COI Report: Iraq - Internal mobility van 5

februari 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/

easocoireportiraq.internalmobility.pdf of https://www.cgvs.be/nl; de COI Focus Irak - De bereikbaarheid

van de Koerdische Autonome Regio met het vliegtuig van 19 september 2019; de eerder genoemde

UNHCR International Protection Considerations van mei 2019; en het document UNHCR, Iraq: Country

of Origin Information on Access and Residency Requirements in Iraq - Ability of Persons Originating

from Formerly ISIS-Held or Conflict-Affected Areas to Legally Access and Remain in Proposed Areas of

Relocation (update I, november 2019), beschikbaar op https://www.refworld.org/ docid/5dc04ef74.html

of http://www.refworld.org/), blijkt enerzijds dat de Koerdische Autonome Regio (KAR) niet alleen over

de weg maar ook met het vliegtuig bereikbaar is; en anderzijds dat vestiging er mogelijk is.

Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over luchthavens in Basra, Najaf, Erbil en

Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Sinds

eind maart 2018 zijn er terug rechtstreekse vluchten uit het buitenland, inclusief Europese steden, naar

de KAR operationeel. Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen lasten de Koerdische

luchthavens opnieuw in hun vluchtschema’s in. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat etnische

Koerden de KAR vrij kunnen binnenkomen. De Koerdische veiligheidsdiensten houden een

veiligheidscontrole bij binnenkomst in de KAR. In het verleden werden restrictieve maatregelen

ingevoerd met betrekking tot binnenkomst en verblijf in de KAR, al waren deze niet in de eerste plaats

op etnische Koerden gericht. In de provincies Erbil en Sulaimaniyah werd de vereiste van een

garantsteller om toegang te krijgen tot het grondgebied in het voorjaar van 2019 opgeheven. In de

provincie Dohuk geldt een dergelijke binnenkomstvereiste enkel nog voor Arabieren afkomstig uit

conflictgebieden of gebieden die in handen zijn geweest van ISen voor Turkmenen afkomstig uit Tal

Afar. Etnische Koerden die het geweld in Centraal- Irak ontvluchten, kunnen zich voorts over het

algemeen zonder problemen vestigen in de KAR. Zij hebben hiervoor geen sponsor nodig. Het lokale

Asayish-kantoor van de beoogde verblijfplaats zal een veiligheidsen achtergrondcontrole uitvoeren. Uit

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

situation van maart 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/ sites/default/files/

rapporten/easocoireportiraq.securitysituation20190312.pdf of https://www.cgvs.be/ nl; en de COI Focus

Irak – De veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio van 20 november 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/ sites/default/files/rapporten/ coifocusirak.deveiligheidssituatieindekar20191120.pdf

of https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG),

significant stabieler is dan de situatie in CentraalIrak. De KAR kent een zekere mate van stabiliteit en

efficiënt optredende veiligheidsdiensten. Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum dat op 25

september 2017 plaatsvond, brak de KRG en de Koerdische bevolking zuur op. Het Iraakse leger en

PMU verdreven als reactie hierop de Koerdische troepen uit Kirkuk en grote delen van de betwiste

gebieden onder Koerdische controle waardoor de KRG een groot deel van zijn olie-inkomsten verloor.

Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum deed de regio in een politieke en diepe economische crisis

belanden.
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De twee grootste partijen (de KDP en de PUK) slaagden er, vijf maanden na de parlementsverkiezingen

in de KAR, op 4 maart 2019 wel in om een politiek akkoord te bereiken. Op 10 juli 2019 werd de nieuwe

regering, bestaande uit de KDP, de PUK en Gorran, ingezworen. De relaties tussen de KRG en de

federale regering staan nog steeds op scherp door de onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste

gebieden en het uitblijven van een akkoord over de verdeling van de inkomsten uit de olie-productie, al

zijn deze spanningen in de loop van 2018 en 2019 wel verminderd. De federale regering verwijderde op

16 februari 2019 alle controleposten met de KAR die na het onafhankelijkheidsreferendum waren

opgetrokken en maakte een maand later voor het eerst in jaren opnieuw het wettelijk voorziene federale

budget voor de KRG over, waardoor achterstallige ambtenarenlonen konden worden uitbetaald. Ten

slotte sloten de beide regeringen in juli 2019 een akkoord over de veiligheidshandhaving in de betwiste

gebieden. De aanhoudende spanningen hebben tot op heden weinig impact op de veiligheidssituatie in

de KAR.

Op 9 december 2017 kondigde de toenmalige Iraakse eerste minister Haider al-Abadi de definitieve

overwinning op ISIL af. Het door ISIL uitgeroepen kalifaat is volledig verdwenen. Dit belet evenwel niet

dat ISIL verder terroristische aanslagen pleegt op het Iraakse grondgebied. ISIL maakt hierbij gebruik

van guerrillatactieken en voert vanuit afgelegen rurale gebieden kleinschalige, doelgerichte aanvallen

uit, waarbij zowel leden van de Iraqi Security Forces, pro-regeringsgezinde gewapende groeperingen en

burgers geviseerd worden. Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak. In de

regio heerst een relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije zeven jaar vier grootschalige aanslagen

plaats in de KAR, met name in september 2013, november 2014, april 2015, en juli 2018. Doelwit van

deze aanslagen waren de Koerdische veiligheids- en overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat

in Erbil. Bij deze aanslagen viel een beperkt aantal burgerdoden.

Daarnaast vonden in de KAR een aantal geïsoleerde en kleinschalige aanvallen van ISIL plaats. Hierbij

vallen weinig tot geen burgerslachtoffers. Niettegenstaande de KAR relatief gespaard blijft van ISIL-

activiteiten, geniet ISIL steun in het gebied rond het Halabja-gebergte, en is het erin geslaagd zijn

draagvlak en invloed uit te breiden tot voorbij het Halabja-gebergte, mede door lokale Koerdische

strijders te rekruteren. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Koerdische autoriteiten in 2018 en

2019 meerdere vermeende ISIL-cellen hebben opgerold. Hoewel dit inherent een groot potentieel

inhoudt op gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de capaciteit van de Koerdische

veiligheidsdiensten om dergelijk geweld te voorkomen.

Het gros van het aantal slachtoffers dat de afgelopen jaren geregistreerd werd in de KAR is

geconcentreerd in het gebied aan de grens met Iran en Turkije, dit ingevolge het conflict tussen de PKK

en het Turkse leger. Sinds er op 25 juli 2015 een einde kwam aan de twee jaar durende wapenstilstand

tussen Turkije en de PKK, voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in

Noord-Irak. Deze Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-

basissen in het bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter ook naburige

Koerdische dorpen getroffen. In 2018 en 2019 voerde het Turkse leger de luchtaanvallen significant op.

Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is evenwel beperkt. In december 2017 begon

het Turkse leger ook grondoffensieven uit te voeren op Iraaks grondgebied, waardoor de aanwezigheid

van Turkse militairen in de rurale gebieden in Dohuk en Erbil toenam. Eind mei 2019 lanceerde het

Turkse leger een gecombineerd lucht- en grondoffensief in de regio Hakurk, gelegen in het noorden van

de provincie Erbil. Een tweede operatie in het grensgebied volgde in augustus. Deze operaties

veroorzaken ontheeming van inwoners van dorpen in het gebied maar het aantal burgerdoden blijft

beperkt. Sinds een viertal jaar voert Iran, in de strijd tegen de Iraans-Koerdische rebellen van de KDPI

(Kurdistan Democratic Party of Iran) en PDK (Kurdistan Democratic Party), opnieuw sporadisch

aanvallen uit op KDPI- en PDK-doelwitten in de NoordIraakse gebieden die grenzen aan Iran. Naast het

inzetten van conventionele militaire middelen voert Iran ook een low level campagne van

moordaanslagen tegen leden van Iraans-Koerdische partijen in de KAR. Het aantal burgerslachtoffers

dat bij deze acties en aanvallen valt, is zeer beperkt. De Commissaris-generaal beschikt over een

zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de

beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in de noordelijke provincies Dohuk,

Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een

ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Noord-Irak aldus geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. U maakt evenmin aannemelijk dat er

in uw hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld verhogen.
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Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

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

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

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

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

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

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

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

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

worden van willekeurig geweld.

In de voormelde EASO Guidance Note van juni 2019 wordt een intern vestigingsalternatief over het

algemeen redelijk geacht indien het vaststaat dat de verzoeker er kan voorzien in zijn meest elementaire

levensbehoeften, met name huisvesting, voedsel en hygiëne. Bovendien moet de verzoeker er in zijn

eigen levensonderhoud of dat van zijn gezin kunnen voorzien. Het CGVS benadrukt dat er niet van

uitgegaan wordt dat een intern vestigingsalternatief per definitie mogelijk is voor elke Irakese verzoeker

om internationale bescherming. Het CGVS past het principe van een intern vestigingsalternatief slechts

toe wanneer er in concreto wordt vastgesteld dat de verzoeker over een reëel verblijfsalternatief

beschikt elders in Irak. Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs

verwacht worden dat u zich in de Noord-Irak vestigt.

Vooreerst wenst het CGVS aan te geven dat u wel degelijk een (duurzame) band heeft met de

Koerdische Autonome Regio.

Zo blijkt uit uw verklaringen dat uw nufus of burgerlijke stand is gelokaliseerd in Kelar (Sulaymania,

KAR). De identiteitsdocumenten van u en uw familie zijn tevens afgeleverd in Sulaymania (KAR). U ging

voor administratieve zaken telkens naar daar. U verklaarde dat dit was omdat Kelar de gemakkelijkste

plek was om dit te regelen, desalniettemin geeft dit aan dat jullie administratief en familiaal verbonden

waren met de KAR (CGVS2, p. 6). Bovendien verklaarde u ook dat u een neef heeft die woonachtig is in

Kelar. U bleek een goede band met hem te hebben, gezien hij jullie geholpen heeft van Khanaqin naar

Kelar te gaan (CGVS2, p. 3). U verklaarde hem zelf ook goed te kennen (CGVS2, p. 7). U gevraagd

waarom u nooit naar uw neef bent getrokken haalde u aan dat de algemene levensomstandigheden in

Kelar niet goed zijn (CGVS2, p. 7). Dient hier te worden opgemerkt dat dit door u aangehaalde

argument echter van loutere socio-economische aard is en geen uitstaans heeft met de

Vluchtelingenconventie. Dat u zich zou kunnen vestigen in Kelar lijkt voor de hand te liggen gezien jullie

nufus er zich bevindt. Sterker, u gevraagd naar uw mogelijkheden om zich in uw land van herkomst te

hervestigen haalde u aan dat dit effectief mogelijk zou zijn. Zo verklaarde u meermaals dat verhuizen

naar Koerdistan voor u geen probleem zou zijn (CGVS1, p. 7, p. 20). De vraag dringt zich dan ook op

waarom u die mogelijkheid dan niet heeft benut en u zich dan niet samen met het gezin in de KAR heeft

gevestigd.

Daarenboven moet u, ondanks de door u opgeworpen levensomstandigheden in de KAR, in staat zijn

om aldaar op socio-economsich vlak opnieuw een leven op te bouwen met het gezin. Blijkt uit uw

verklaringen dat u gedurende uw hele leven in Irak altijd werk heeft gehad. U werkte meerdere jaren als

tankchauffeur en later werkte u als bakker in een restaurant. U verklaarde goed uw boterham te

verdienen (CGVS1, p. 9). Zo werkte u als chauffeur 3 à 6 dagen in de maand. Per keer dat u naar Iran

over en weer reed verdiende u 500 dollar. Dit loon kon dus maandelijks oplopen tot 3.000 dollar. In het

restaurant verdiende u 45 dollar per dag. U verklaarde 7/7 te werken als bakker, dus u verdiende

grofweg 1.350 dollar per maand. Daarbovenop verklaarde u meerdere gronden te bezitten in Irak. U

gevraagd of u nog in het bezit was van dit geld, verklaarde u nog 20.000 dollar bij uw moeder in

Khanaqin (Centraal-Irak) achtergelaten te hebben (CGVS2, p. 2-3). Dit geeft aan dat u, naar Iraakse

normen, over een aanzienlijk bedrag aan spaargeld beschikt. Daarnaast dient hier te worden aan

toegevoegd dat u zelf verklaarde nooit problemen gehad te hebben met geld en dat u altijd goed

verdiend heeft (CGVS1, p. 9). Dat u niet opnieuw aan de slag zouden kunnen, dan wel elders werk

zouden kunnen vinden, toonde u dan ook niet aan. U toonde duidelijk aan in staat te zijn u uit de slag te

kunnen trekken - ook in Turkije vond u werk (CGVS2, p. 8) en reisde op eigen houtje naar Europa waar

u zich in een vreemd land vestigde - zodat kan verwacht worden dat u ook in staat zou zijn u in uw eigen

land van herkomst, zij het in een andere regio dan uw regio van herkomst, waar u bovendien de taal

machtig bent, te vestigen en er een leven op te bouwen.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u in Noord-Irak over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief

beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet. U toont geenszins het tegendeel aan.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit voornoemde UNHCR International Protection Considerations

van mei 2019 blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er

bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van

vestiging. UNHCR acht een interne hervestiging in de KAR redelijk indien uit de individuele

omstandigheden van de verzoeker blijkt dat hij er toegang heeft tot adequate huisvesting, er kan

voorzien in zijn levensonderhoud en de nodige infrastructuur en toegang tot basisdiensten beschikbaar

is. U verklaarde uw neef in Kelar goed te kennen (CGVS2, p.7). Op de vraag of u (tijdelijk) bij hem kon

gaan wonen antwoordde u dat dit niet mogelijk zou zijn omwille van plaatsgebrek, gezien jullie met vijf

zijn (CGVS2, p. 8). Op de vraag waarom u dan geen huis kon huren, gezien u zelf aantoonde in het

bezit te zijn van genoeg geld, antwoorde u tegenstrijdig. Zo verklaarde u enerzijds dat u capabel zou zijn

een huis te huren in Sulaymania maar dit niet wou omwille van de invloed van Iran (CGVS1, p. 10),

anderzijds verklaarde u geen ‘fatsoenlijk huis voor een fatsoenlijke prijs’ te kunnen vinden. Gezien u

deze invloed van Iran niet aannemelijk heeft kunnen maken is dit een vals argument. Daarenboven is

het opmerkelijk dat u kritisch bent bij het uitzoeken van een huis, daar het aanbod van huizen door u

niet fatsoenlijk geacht wordt, wat op zijn minst de ernst van uw vrees voor uw situatie in Irak aantast.

Voorts verklaarde u dat uw neef een job als tolk had bij IVM (CGVS2, p. 7) en dat hij in het bezit van een

auto was - jullie gebruikten namelijk zijn auto om van Khanaqin naar Kelar te rijden (CGVS2, p. 3). Ook

uw oud-collega’s van toen u werkte als chauffeur zijn woonachtig te Kelar. U verklaarde in het algemeen

goed bevriend te zijn met chauffeurs over gans Koerdistan (CGVS2, p. 7). Men kan dus concluderen dat

u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in Noord-Irak aan de slag te gaan en er als zelfstandig

man een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over de nodige contacten in familie en kenissenkring

becshikt en aldus hulp en ondersteuning kan krijgen.

Ook uw voorgelegde documenten kunnen geen ander licht werpen op bovenstaande. De foto van uw

Iraaks paspoort en deze van uw 2 zonen, de foto van uw Iraakse smartcard en van uw 2 zonen en de

kopie van uw huwelijksakte tonen louter uw persoonsgegevens en gezinssituatie aan. Deze

documenten hebben echter geen uitstaans met uw asielmotieven en vluchtrelaas. De foto van papieren

van de Duitse asielprocedure van uw vrouw tonen aan dat zij er asiel heeft aangevraagd, wat op zich

niet betwist wordt. Echter deze gegevens staan los van de redenen waarom u beweert uw land van

herkomst verlaten te hebben.

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. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 191 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet “in

samenhang gelezen met” artikel 1, A, § 2 van het Vluchtelingenverdrag van 28 juli 1951, van artikel

48/4, §, b) en c) van de Vreemdelingenwet “in samenhang gelezen met” de artikelen 2 en 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4

november 1950 (hierna: EVRM) “en met” artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de

Europese Unie van 7 december 2000 “iuncto” artikel 15, b) en c) van de Richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking).

Verzoeker argumenteert dat door het intern vluchtalternatief te onderzoeken, verwerende partij impliciet

maar zeker aangeeft dat verzoeker onderhevig is “aan een gegronde vrees voor haar leven, fysieke

integriteit of vrijheid en/of dat zij een reëel risico op hardheidsdrempeloverschrijdende mishandelingen

loopt en stelt verwerende partij dat wat haar betreft een minder vergaande bescherming in haar eigen

land van herkomst mogelijk wordt geacht (intern vluchtalternatief).”
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Hieruit volgt volgens verzoeker dat het motief als zou hij geen nood hebben aan internationale

bescherming, contradictoir is met het onderzoek naar het intern vluchtalternatief.

Verder geeft verzoeker aan dat hij de verwerende partij als asielinstantie niet misleid heeft. Hij licht toe

dat hij enkel heeft besloten om een valse identiteit aan te nemen nadat hij verschillende keren faalde om

Griekenland te verlaten en zelfs naar Turkije werd teruggestuurd. Het valse paspoort diende dus enkel

om haar familie van wie zij onderweg werd gescheiden opnieuw te vervoegen.

Verzoeker stelt tevens dat hij zijn asielaanvraag niet laattijdig heeft ingediend “omdat de Dienst

Vreemdelingenzaken in toepassing van de Dublin III-Verordening verzoekende partij had moeten

overbrengen naar Duitsland waar de familie een lopende asielaanvraag heeft (zie verbijfsdocumenten in

het kader van de asielaanvraag van de familie stuk nr. 4). De Dienst Vreemdelingenzaken was hierover

van het in het begin door verzoekende partij geïnformeerd. Verwerende partij betwist de lopende

asielprocedure niet.”. De toepassing van de artikelen 57/6/1, § 1 en 57/6/4, al. 1 van de

Vreemdelingenwet zijn volgens verzoeker onterecht.

Verzoeker wijst er op dat de inval van Hashd Al Shaabi-leden niet wordt betwist en stelt dat hij valt

onder de toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet. Onder verwijzing naar een wikipedia-

artikel geeft verzoeker meer tekst en uitleg van de groepering Hashd Al Shaabi. Verzoeker meent dat

zijn vrees niet incidenteel of hypothetisch is, maar aantoonbaar het gevolg is van systematische

ontwikkelingen in de regio waar hij woonde en werkte. Verzoeker verwijst nog naar bronnen “die in het

artikel en achteraan in een lijst van 8 pagina's worden vermeld waaronder het Carnegie Institute

waarvan mag worden aangenomen dat het correcte en kwalitatieve informatie brengt en verwerende

partij er rekening mee dient te houden”.

Verzoeker benadrukt dat hij als soenniet en Koerd een verhoogd risicoprofiel heeft die hem meer

blootstelt evenals dat hij reeds slachtoffer werd in de zin van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

De argumenten van verwerende partij dat hij reeds heeft gewerkt en goed zijn brood verdiend heeft,

acht verzoeker achterhaald. Verzoeker licht toe: “de wereld is gewijzigd en verzoekende partij kan niet

meer naar Iran rijden om geld te verdienen maar wordt in eigen land door militia onder invloed van Iran

aangevallen (uithuisgezet, geslagen, huis in brand gestoken). De vaststelling dat verzoekende partij

bakker kan zijn of dat verzoekende partij een ondernemende man is neemt de (geleden) vervolging niet

weg of vermindert het bestaande en verhoogde risico waaraan zij blootstaat niet omdat zij daarop geen

enkele vat heeft maar er wel slachtoffer van wordt. Om dezelfde reden kan geen vergelijking met de

neef of andere familieleden gemaakt worden als ware de omstandigheden zoals aangetoond en

gedocumenteerd opgelost.”

2.2. De volgende stavingstukken worden luidens de inventaris van het verzoekschrift gevoegd: correctie

identiteit (stuk 3); familie in Duitsland (stuk 4); wikipedia, Popular Mobilization Forces (stuk 5).

Beoordeling

2.3. Blijkens de bestreden beslissing werd verzoekers verzoek om internationale bescherming

onderzocht en behandeld onder toepassing van artikel 57/6/1, §1 tweede en derde lid.

Artikel 57/6/1, §1, eerste lid luidt:

“De commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming volgens een versnelde procedure behandelen indien: […]

c) de verzoeker de autoriteiten heeft misleid met betrekking tot zijn identiteit en/of zijn nationaliteit door

valse informatie of valse documenten te verstrekken of door informatie of relevante documenten die een

negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben, achter te houden; of […]”.

Verzoeker betwist niet een vals paspoort te hebben aangewend. De reden waarom, zoals toegelicht in

zijn verzoekschrift, vermag hieraan geen afbreuk te doen.

De commissaris-generaal heeft derhalve een correcte toepassing gemaakt van de versnelde procedure

zoals bepaald in voormeld artikel bij de behandeling van verzoekers verzoek.

2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.
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De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4. Gelet op

het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

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

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker

om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals

vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen.

Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van

verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

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

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“ a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.6. De Raad benadrukt dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of

het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden. Het volstaat derhalve niet een

opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen zonder te verduidelijken op welke wijze deze

bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat verzoeker niet de minste toelichting geeft op welke

manier hij artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december

2000 “iuncto” artikel 15, b) en c) van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad
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van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of

staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming (herschikking) geschonden acht, zodat dit onderdeel van het enig

middel als onontvankelijk moet worden beschouwd.

2.7.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers verzoek om internationale bescherming

geweigerd omdat (i) de inval van Hashd Al Shaabi een eenmalig incident betrof, (ii) verzoekers angst

omwille van een toekomstige aanval van Hashd Al Shaabi en de algemene dominantie van Iran in Irak

gebaseerd zijn op loutere veronderstellingen, (iii) verzoekers familie, ook soennieten, actueel geen

problemen ondervinden met de overwegend sjiitische Koerdische bevolking in Khanaqin, en (iv)

verzoeker de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst kan vermijden door zich in Noord-Irak te

vestigen waar hij over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt.

2.7.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals 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 bestuurshandelingen, voldaan.

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Het middel kan in zoverre niet

worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 25 februari 2020, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

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

kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.8. Hierboven is reeds gebleken dat de commissaris-generaal verzoekers verzoek om internationale

bescherming op individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven heeft

uiteengezet waarop hij zijn beslissing baseert. Te dezen onderneemt verzoeker in voorliggend

verzoekschrift geen ernstige poging om de motieven van de bestreden beslissing concreet te

weerleggen of te ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand

van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Door zich louter te beperken

tot het poneren van een vrees voor vervolging, het herhalen van eerder tijdens het gehoor voor het

Commissariaat-generaal gegeven verklaringen en het tegenspreken en bekritiseren van de gedane

bevindingen, blijft verzoeker daartoe echter schromelijk in gebreke.

De commissaris-generaal stelt op pertinente en correcte wijze vast dat de inval van Hashd Al Shaabi

een eenmalig incident betreft en verzoekers angst voor een toekomstige aanval van Hashd Al Shaabi

loutere veronderstellingen betreffen: “U merkte echter uitdrukkelijk op dat jullie voordien, nl. voor de

komst van Hashd Al Shaabi en dus voor jullie vertrek uit Thoz Khormato, nooit problemen hebben

gekend in die regio (zie CGVS 1, p. 7, p. 15, p. 18). De feiten die zich die avond voordeden, en die ook

andere gezinnen troffen, noopten jullie naar een andere regio te vertrekken.

Na de inval gingen jullie naar Kefry (Diyala, Centraal-Irak). U verbleef vervolgens drie maanden in een

tent in Kefry (Diyala, Centraal-Irak), doch diende uiteindelijk ook deze regio te ontvluchten omwille van

de povere levensomstandigheden. U verklaarde tevens er niet meer te kunnen blijven omdat Iran deze

regio domineert (CGVS1, p, 10). Dit geldt ook voor jullie volgende verblijfplaats, nl. Khanaqin (Diyala,

Centraal-Irak). Hier zou u, desondanks het feit dat uw moeder, uw zes broers en zussen hier zonder

problemen leven (CGVS1, p. 18) en u zelf verklaarde dat het ‘prima’ was bij uw moeder (CGVS1, p. 19),

toch niet kunnen blijven. Dit uit angst voor een toekomstige aanval van Hashd Al Shaabi en wederom de

algemene dominantie van Iran in Irak (CGVS1, p. 18, p. 20). Deze redenering kan niet worden gevolgd.

U baseert zich hierbij op loutere veronderstellingen en u brengt geen concrete feiten aan om uw

redenering te ondersteunen. Blijkt uit uw verklaringen dat uw familie actueel geen problemen zou

kennen in Khanaqin (CGVS1, p. 18).
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Meer zelfs, u relativeert uw eigen vrees door te stellen dat enig gevaar in Khanaqin momenteel niet aan

de orde is omdat de Hashd Al Shaabileden in Khanaqin allen (sjiitische) Koerden zijn (CGVS, p. 18). U

claimde dat er vroeg of laat ‘wel eens iets zal gebeuren’ ten aanzien van soennitische Koerden, eens

Iran dit gepland zal hebben, dit zou volgens u ‘misschien’ plaatsvinden binnen 2 à 3 jaar. Dient te

worden opgemerkt dat u uw vrees louter stoelt op hypotheses die u op geen enkele manier kan

hardmaken. Uw familie, toch ook soennieten, ondervindt actueel geen problemen met de overwegend

sjiitische Koerdische bevolking in Khanaqin. Het spreekt dan ook voor zich dat deze aannames van uw

kant uit, die de kern van uw vluchtrelaas uitmaken, onvoldoende zijn om gewag te kunnen maken van

een persoonsgerichte vervolging. Volledigheidshalve dient hier worden opgemerkt dat u Irak verliet uit

preventieve maatregel, zonder dat u er na 16/10/2017 nog iets persoonlijks heeft meegemaakt (CGVS1,

p. 18). Dat jullie Diyala, en bij uitbreiding, Irak omwille van een gegronde vrees voor vervolging dienden

te verlaten, is geenszins aangetoond. De vluchtelingenstatus kan u bijgevolg niet worden toegekend.”

Waar verzoeker opwerpt dat de inval van Hashd Al Shaabi niet betwist wordt en stelt dat hij valt onder

de toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad er op dat hierin het volgende

wordt gesteld: “Het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds ernstige

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

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

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

zich niet opnieuw zal voordoen.” Verzoeker gaat er met zijn verweer aldus aan voorbij dat de inval van

Hashd Al Shaabi slechts een eenmalig feit betrof en verzoeker, daar hij niet verder komt dan loutere

veronderstellingen en hypothesen, niet aantoont dat dergelijke feiten zich opnieuw zullen voordoen.

De door verzoekers bijgebrachte informatie omtrent “Popular Mobilization Forces” en de Hashd Al

Shaabi in het bijzonder waarvan gesteld wordt dat deze militie geen terreur schuwt, vermag aan

voorgaande geen afbreuk te doen. Dient benadrukt dat verzoeker een persoonlijke vervolgingsvrees

dient aan te tonen. De loutere verwijzing naar dergelijke informatie van algemene aard an sich vormt

geen afdoende indicatie van het bestaan van een persoonlijke gegronde vrees voor vervolging of voor

het lijden van ernstige schade. Zulk een risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft

hier in gebreke.

De bij het verzoekschrift gevoegde documenten met betrekking tot verzoekers identiteitsgegevens, deze

van zijn familieleden, alsmede de documenten in verband met hun Duitse asielprocedure, bevinden zich

reeds in het administratief dossier en werden besproken in de bestreden beslissing. De Raad stelt vast

dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert tegen de motieven van de

bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de administratieve procedure

neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de commissaris-generaal deze

stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door hem voorgehouden nood aan internationale

bescherming ten opzichte van Irak. In de mate dat stuk 4A aanvullende documenten behelst (kopie van

de ‘Gesundheitskarte’) blijkt dit een loutere aanvulling te zijn van de informatie over de persoon die zich

in Duitsland bevindt (cf. administratief dossier, map documenten, stuk 4) en kan dit geen afbreuk doen

aan de motivering inzake de bijgebrachte documenten.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet

om aan verzoeker het voordeel van de twijfel toe te staan.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.9.1. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen, beroept op

zijn vluchtmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Hij toont niet aan dat hij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

2.9.2. Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal op pertinente en correcte wijze dat verzoeker

over een veilig en redelijk hervestigingsalternatief beschikt in Kelar (Sulaymania, Koerdisch autonome

regio, Noord-Irak).
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Verzoeker brengt geen concrete gegevens aan die een ander licht kunnen werpen op de gedane

inschatting van de commissaris-generaal betreffende zijn veilig en redelijk hervestigingsalternatief.

Artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Irak, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

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

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Ingevolge artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming indien de

verzoeker om internationale bescherming in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot

bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2, en indien hij op een

veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt. Bij de beoordeling of de verzoeker om

internationale bescherming een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel van het

land van herkomst, wordt bijgevolg rekening gehouden met de algemene omstandigheden in dat deel

van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming.

De commissaris-generaal stelt vooreerst op goede gronden het volgende vast:

“Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie het EASO COI Report: Iraq - Internal mobility van 5

februari 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/

easocoireportiraq.internalmobility.pdf of https://www.cgvs.be/nl; de COI Focus Irak - De bereikbaarheid

van de Koerdische Autonome Regio met het vliegtuig van 19 september 2019; de eerder genoemde

UNHCR International Protection Considerations van mei 2019; en het document UNHCR, Iraq: Country

of Origin Information on Access and Residency Requirements in Iraq - Ability of Persons Originating

from Formerly ISIS-Held or Conflict-Affected Areas to Legally Access and Remain in Proposed Areas of

Relocation (update I, november 2019), beschikbaar op https://www.refworld.org/ docid/5dc04ef74.html

of http://www.refworld.org/), blijkt enerzijds dat de Koerdische Autonome Regio (KAR) niet alleen over

de weg maar ook met het vliegtuig bereikbaar is; en anderzijds dat vestiging er mogelijk is.

Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over luchthavens in Basra, Najaf, Erbil en

Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Sinds

eind maart 2018 zijn er terug rechtstreekse vluchten uit het buitenland, inclusief Europese steden, naar

de KAR operationeel. Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen lasten de Koerdische

luchthavens opnieuw in hun vluchtschema’s in. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat etnische

Koerden de KAR vrij kunnen binnenkomen. De Koerdische veiligheidsdiensten houden een

veiligheidscontrole bij binnenkomst in de KAR. In het verleden werden restrictieve maatregelen

ingevoerd met betrekking tot binnenkomst en verblijf in de KAR, al waren deze niet in de eerste plaats

op etnische Koerden gericht. In de provincies Erbil en Sulaimaniyah werd de vereiste van een

garantsteller om toegang te krijgen tot het grondgebied in het voorjaar van 2019 opgeheven. In de

provincie Dohuk geldt een dergelijke binnenkomstvereiste enkel nog voor Arabieren afkomstig uit

conflictgebieden of gebieden die in handen zijn geweest van ISen voor Turkmenen afkomstig uit Tal

Afar. Etnische Koerden die het geweld in Centraal- Irak ontvluchten, kunnen zich voorts over het

algemeen zonder problemen vestigen in de KAR. Zij hebben hiervoor geen sponsor nodig. Het lokale

Asayish-kantoor van de beoogde verblijfplaats zal een veiligheidsen achtergrondcontrole uitvoeren. Uit

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

situation van maart 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/ sites/default/files/

rapporten/easocoireportiraq.securitysituation20190312.pdf of https://www.cgvs.be/ nl; en de COI Focus

Irak – De veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio van 20 november 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/ sites/default/files/rapporten/ coifocusirak.deveiligheidssituatieindekar20191120.pdf

of https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG),

significant stabieler is dan de situatie in CentraalIrak. De KAR kent een zekere mate van stabiliteit en

efficiënt optredende veiligheidsdiensten. Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum dat op 25

september 2017 plaatsvond, brak de KRG en de Koerdische bevolking zuur op. Het Iraakse leger en

PMU verdreven als reactie hierop de Koerdische troepen uit Kirkuk en grote delen van de betwiste

gebieden onder Koerdische controle waardoor de KRG een groot deel van zijn olie-inkomsten verloor.
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Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum deed de regio in een politieke en diepe economische crisis

belanden. De twee grootste partijen (de KDP en de PUK) slaagden er, vijf maanden na de

parlementsverkiezingen in de KAR, op 4 maart 2019 wel in om een politiek akkoord te bereiken. Op 10

juli 2019 werd de nieuwe regering, bestaande uit de KDP, de PUK en Gorran, ingezworen. De relaties

tussen de KRG en de federale regering staan nog steeds op scherp door de onduidelijke toekomst van

de zogeheten betwiste gebieden en het uitblijven van een akkoord over de verdeling van de inkomsten

uit de olie-productie, al zijn deze spanningen in de loop van 2018 en 2019 wel verminderd. De federale

regering verwijderde op 16 februari 2019 alle controleposten met de KAR die na het

onafhankelijkheidsreferendum waren opgetrokken en maakte een maand later voor het eerst in jaren

opnieuw het wettelijk voorziene federale budget voor de KRG over, waardoor achterstallige

ambtenarenlonen konden worden uitbetaald. Ten slotte sloten de beide regeringen in juli 2019 een

akkoord over de veiligheidshandhaving in de betwiste gebieden. De aanhoudende spanningen hebben

tot op heden weinig impact op de veiligheidssituatie in de KAR.

Op 9 december 2017 kondigde de toenmalige Iraakse eerste minister Haider al-Abadi de definitieve

overwinning op ISIL af. Het door ISIL uitgeroepen kalifaat is volledig verdwenen. Dit belet evenwel niet

dat ISIL verder terroristische aanslagen pleegt op het Iraakse grondgebied. ISIL maakt hierbij gebruik

van guerrillatactieken en voert vanuit afgelegen rurale gebieden kleinschalige, doelgerichte aanvallen

uit, waarbij zowel leden van de Iraqi Security Forces, pro-regeringsgezinde gewapende groeperingen en

burgers geviseerd worden. Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak. In de

regio heerst een relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije zeven jaar vier grootschalige aanslagen

plaats in de KAR, met name in september 2013, november 2014, april 2015, en juli 2018. Doelwit van

deze aanslagen waren de Koerdische veiligheids- en overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat

in Erbil. Bij deze aanslagen viel een beperkt aantal burgerdoden.

Daarnaast vonden in de KAR een aantal geïsoleerde en kleinschalige aanvallen van ISIL plaats. Hierbij

vallen weinig tot geen burgerslachtoffers. Niettegenstaande de KAR relatief gespaard blijft van ISIL-

activiteiten, geniet ISIL steun in het gebied rond het Halabja-gebergte, en is het erin geslaagd zijn

draagvlak en invloed uit te breiden tot voorbij het Halabja-gebergte, mede door lokale Koerdische

strijders te rekruteren. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Koerdische autoriteiten in 2018 en

2019 meerdere vermeende ISIL-cellen hebben opgerold. Hoewel dit inherent een groot potentieel

inhoudt op gewelddadige incidenten, wijst dit vooral op de capaciteit van de Koerdische

veiligheidsdiensten om dergelijk geweld te voorkomen.

Het gros van het aantal slachtoffers dat de afgelopen jaren geregistreerd werd in de KAR is

geconcentreerd in het gebied aan de grens met Iran en Turkije, dit ingevolge het conflict tussen de PKK

en het Turkse leger. Sinds er op 25 juli 2015 een einde kwam aan de twee jaar durende wapenstilstand

tussen Turkije en de PKK, voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in

Noord-Irak. Deze Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-

basissen in het bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter ook naburige

Koerdische dorpen getroffen. In 2018 en 2019 voerde het Turkse leger de luchtaanvallen significant op.

Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is evenwel beperkt. In december 2017 begon

het Turkse leger ook grondoffensieven uit te voeren op Iraaks grondgebied, waardoor de aanwezigheid

van Turkse militairen in de rurale gebieden in Dohuk en Erbil toenam. Eind mei 2019 lanceerde het

Turkse leger een gecombineerd lucht- en grondoffensief in de regio Hakurk, gelegen in het noorden van

de provincie Erbil. Een tweede operatie in het grensgebied volgde in augustus. Deze operaties

veroorzaken ontheeming van inwoners van dorpen in het gebied maar het aantal burgerdoden blijft

beperkt. Sinds een viertal jaar voert Iran, in de strijd tegen de Iraans-Koerdische rebellen van de KDPI

(Kurdistan Democratic Party of Iran) en PDK (Kurdistan Democratic Party), opnieuw sporadisch

aanvallen uit op KDPI- en PDK-doelwitten in de NoordIraakse gebieden die grenzen aan Iran. Naast het

inzetten van conventionele militaire middelen voert Iran ook een low level campagne van

moordaanslagen tegen leden van Iraans-Koerdische partijen in de KAR. Het aantal burgerslachtoffers

dat bij deze acties en aanvallen valt, is zeer beperkt. De Commissaris-generaal beschikt over een

zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de

beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in de noordelijke provincies Dohuk,

Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een

ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Noord-Irak aldus geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. U maakt evenmin aannemelijk dat er

in uw hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die het reëel risico om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld verhogen.
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Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

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

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

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

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

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

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

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

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

worden van willekeurig geweld.”

Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen concrete elementen aan die deze analyse en beoordeling

weerlegt of ontkracht. De loutere verwijzing naar zijn profiel als Koerd en soenniet, volstaat evenmin om

aan te tonen dat verzoeker, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico loopt het

slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Verzoeker laat na dit in concreto aan te tonen.

Verzoeker toont derhalve geen persoonlijke omstandigheden aan die in zijn hoofde het risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet verhogen.

De Raad is voorts samen met de commissaris-generaal van oordeel dat, rekening houdend met

verzoekers persoonlijke omstandigheden, van verzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij zich

in Noord-Irak vestigt:

“Vooreerst wenst het CGVS aan te geven dat u wel degelijk een (duurzame) band heeft met de

Koerdische Autonome Regio.

Zo blijkt uit uw verklaringen dat uw nufus of burgerlijke stand is gelokaliseerd in Kelar (Sulaymania,

KAR). De identiteitsdocumenten van u en uw familie zijn tevens afgeleverd in Sulaymania (KAR). U ging

voor administratieve zaken telkens naar daar. U verklaarde dat dit was omdat Kelar de gemakkelijkste

plek was om dit te regelen, desalniettemin geeft dit aan dat jullie administratief en familiaal verbonden

waren met de KAR (CGVS2, p. 6). Bovendien verklaarde u ook dat u een neef heeft die woonachtig is in

Kelar. U bleek een goede band met hem te hebben, gezien hij jullie geholpen heeft van Khanaqin naar

Kelar te gaan (CGVS2, p. 3). U verklaarde hem zelf ook goed te kennen (CGVS2, p. 7). U gevraagd

waarom u nooit naar uw neef bent getrokken haalde u aan dat de algemene levensomstandigheden in

Kelar niet goed zijn (CGVS2, p. 7). Dient hier te worden opgemerkt dat dit door u aangehaalde

argument echter van loutere socio-economische aard is en geen uitstaans heeft met de

Vluchtelingenconventie. Dat u zich zou kunnen vestigen in Kelar lijkt voor de hand te liggen gezien jullie

nufus er zich bevindt. Sterker, u gevraagd naar uw mogelijkheden om zich in uw land van herkomst te

hervestigen haalde u aan dat dit effectief mogelijk zou zijn. Zo verklaarde u meermaals dat verhuizen

naar Koerdistan voor u geen probleem zou zijn (CGVS1, p. 7, p. 20). De vraag dringt zich dan ook op

waarom u die mogelijkheid dan niet heeft benut en u zich dan niet samen met het gezin in de KAR heeft

gevestigd.

Daarenboven moet u, ondanks de door u opgeworpen levensomstandigheden in de KAR, in staat zijn

om aldaar op socio-economsich vlak opnieuw een leven op te bouwen met het gezin. Blijkt uit uw

verklaringen dat u gedurende uw hele leven in Irak altijd werk heeft gehad. U werkte meerdere jaren als

tankchauffeur en later werkte u als bakker in een restaurant. U verklaarde goed uw boterham te

verdienen (CGVS1, p. 9). Zo werkte u als chauffeur 3 à 6 dagen in de maand. Per keer dat u naar Iran

over en weer reed verdiende u 500 dollar. Dit loon kon dus maandelijks oplopen tot 3.000 dollar. In het

restaurant verdiende u 45 dollar per dag. U verklaarde 7/7 te werken als bakker, dus u verdiende

grofweg 1.350 dollar per maand. Daarbovenop verklaarde u meerdere gronden te bezitten in Irak. U

gevraagd of u nog in het bezit was van dit geld, verklaarde u nog 20.000 dollar bij uw moeder in

Khanaqin (Centraal-Irak) achtergelaten te hebben (CGVS2, p. 2-3). Dit geeft aan dat u, naar Iraakse

normen, over een aanzienlijk bedrag aan spaargeld beschikt. Daarnaast dient hier te worden aan

toegevoegd dat u zelf verklaarde nooit problemen gehad te hebben met geld en dat u altijd goed

verdiend heeft (CGVS1, p. 9). Dat u niet opnieuw aan de slag zouden kunnen, dan wel elders werk

zouden kunnen vinden, toonde u dan ook niet aan. U toonde duidelijk aan in staat te zijn u uit de slag te

kunnen trekken - ook in Turkije vond u werk (CGVS2, p. 8) en reisde op eigen houtje naar Europa waar

u zich in een vreemd land vestigde - zodat kan verwacht worden dat u ook in staat zou zijn u in uw eigen

land van herkomst, zij het in een andere regio dan uw regio van herkomst, waar u bovendien de taal

machtig bent, te vestigen en er een leven op te bouwen.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u in Noord-Irak over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief

beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet. U toont geenszins het tegendeel aan.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit voornoemde UNHCR International Protection Considerations

van mei 2019 blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er

bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van

vestiging. UNHCR acht een interne hervestiging in de KAR redelijk indien uit de individuele

omstandigheden van de verzoeker blijkt dat hij er toegang heeft tot adequate huisvesting, er kan

voorzien in zijn levensonderhoud en de nodige infrastructuur en toegang tot basisdiensten beschikbaar

is. U verklaarde uw neef in Kelar goed te kennen (CGVS2, p.7). Op de vraag of u (tijdelijk) bij hem kon

gaan wonen antwoordde u dat dit niet mogelijk zou zijn omwille van plaatsgebrek, gezien jullie met vijf

zijn (CGVS2, p. 8). Op de vraag waarom u dan geen huis kon huren, gezien u zelf aantoonde in het

bezit te zijn van genoeg geld, antwoorde u tegenstrijdig. Zo verklaarde u enerzijds dat u capabel zou zijn

een huis te huren in Sulaymania maar dit niet wou omwille van de invloed van Iran (CGVS1, p. 10),

anderzijds verklaarde u geen ‘fatsoenlijk huis voor een fatsoenlijke prijs’ te kunnen vinden. Gezien u

deze invloed van Iran niet aannemelijk heeft kunnen maken is dit een vals argument. Daarenboven is

het opmerkelijk dat u kritisch bent bij het uitzoeken van een huis, daar het aanbod van huizen door u

niet fatsoenlijk geacht wordt, wat op zijn minst de ernst van uw vrees voor uw situatie in Irak aantast.

Voorts verklaarde u dat uw neef een job als tolk had bij IVM (CGVS2, p. 7) en dat hij in het bezit van een

auto was - jullie gebruikten namelijk zijn auto om van Khanaqin naar Kelar te rijden (CGVS2, p. 3). Ook

uw oud-collega’s van toen u werkte als chauffeur zijn woonachtig te Kelar. U verklaarde in het algemeen

goed bevriend te zijn met chauffeurs over gans Koerdistan (CGVS2, p. 7). Men kan dus concluderen dat

u niet enkel over de vaardigheden beschikt om in Noord-Irak aan de slag te gaan en er als zelfstandig

man een bestaan uit te bouwen, maar hiertoe ook over de nodige contacten in familie en kennissenkring

beschikt en aldus hulp en ondersteuning kan krijgen.”

Met het louter herhalen van eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken en bekritiseren van de

gedane bevindingen, brengt verzoeker geen enkel valabel argument aan om voorgaande vaststellingen

van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten.

De Raad besluit dat van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich in Noord-Irak vestigt.

2.10. In acht genomen wat vooraf gaat, is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.11. In de mate verzoeker aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM worden geschonden, dient te

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.12. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De

Raad kan immers slechts tot vernietiging overgaan om specifieke redenen voorzien in artikel 39/2 § 1,

tweede lid, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden aangetoond, zoals blijkt

uit het voorgaande.

Het door verzoeker aangevoerde middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien maart 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


