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nr. 234 587 van 27 maart 2020

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. RAHOU

Broederminstraat 38

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 21 oktober 2019 heeft

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

17 september 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 23 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 februari

2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. RAHOU en van attaché G.

HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 7 juni 2018 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt op 3

september 2019 gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: het CGVS).

1.2. Op 17 september 2019 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

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

van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Iraakse nationaliteit te hebben en een moslim te zijn van Koerdische origine. U bent

afkomstig uit de stad Mosul (provincie Ninewa, Centraal-Irak), waar u uw hele leven aan de linkerkant in

hay Al Rashidiya woonde. U woonde er samen met uw ouders, broer [K.] […] en uw zus. U liep school

tot het 6de jaar lager onderwijs en begon vervolgens met uw vader te werken in diens kruidenierswinkel.

Uw broer verliet Mosul een aantal jaar geleden en kwam naar België waar hij op 16 februari 2009 een

verzoek om internationale bescherming indiende en uiteindelijk de subsidiaire beschermingsstatus

kreeg toegekend. Begin juni 2014 viel Islamitische Staat (IS) de stad Mosul binnen. U bevond zich op

dat moment aan de rechterkant van de stad en zat er gedurende twee dagen vast daar IS alle bruggen

had afgesloten en u bijgevolg niet kon terugkeren naar huis. Na twee dagen opende IS de bruggen en

kon u terugkeren naar huis. Uw familie was verdwenen. U trok vervolgens in bij uw buren en verbleef bij

hen tot uw vertrek uit Irak eind 2016. Een tweetal maand na de inval van IS in Mosul nam u contact op

met uw oom, dit om te horen of hij eventueel nieuws had van uw familie. Uw oom wist u te vertellen dat

hij uw familie, i.c. uw ouders en uw zus, de dag van de inval ergens naar een kamp buiten de stad had

gebracht waar ze veilig waren. U heeft sinds de dag dat IS de stad Mosul binnenviel, en dit tot op

heden, geen enkel contact meer gehad met uw familie noch heeft u verder enig nieuws over hen. U

onderging het leven in Mosul onder IS. Sinds IS de stad veroverde kon u niet meer werken. U bracht het

grootste deel van uw tijd binnenshuis door en kwam enkel buiten voor dringende zaken. Medio 2016

begon de positie van IS te verzwakken en sinds september 2016 begonnen ze de mensen op te roepen

om deel te nemen aan de strijd om de Islamtische Staat te verdedigen. U zag dit niet zitten en besloot

Mosul te verlaten. U contacteerde uw oom - hij had voordien ook uw broer geholpen bij diens vertrek uit

het land - en deze regelde uw vertrek uit Irak. Eind december 2016 verliet u, met behulp van een

smokkelaar, de stad Mosul en u reisde diezelfde dag het land uit richting Turkije. Bij een poging om aan

boord van een schip Turkije te verlaten werd u opgepakt. U werd vervolgens gedurende 1 jaar en 4

maanden opgesloten in een Turkse gevangenis. De smokkelaar contacteerde uw oom en slaagde er

uiteindelijk in, mits de betaling van smeergeld, u uit de gevangenis vrij te krijgen. Na uw vrijlating

vervolgde u uw reis, verstopt in een vrachtwagen, en kwam u naar België. U kwam hier aan op 16 mei

2018 en verzocht op 7 juni 2018 om internationale bescherming. U vreest door IS te zullen worden

gedood in geval van een terugkeer naar Mosul. U vreest eveneens de sjiitische groepering ‘Hashd al

Shaabi’.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u uw originele Iraakse identiteitskaart

voor.

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.

Dient te worden opgemerkt dat er in uw hoofde niet kan worden besloten tot het bestaan van een nood

aan internationale bescherming.

U heeft immers geenszins weten te overtuigen dat u daadwerkelijk tot eind december 2016 in de stad

Mosul aanwezig was. Bijgevolg kan ook uw beweerde vrees door IS te zullen worden gerekruteerd voor

de strijd niet worden weerhouden.

Dient allereerst te worden gewezen op uw volstrekt onredelijke verklaringen aangaande het lot van uw

familie in de nasleep van de inval in de stad Mosul. Zo stelde u dat u zich aan de rechterkant van de

stad bevond toen IS de stad binnenviel. Uw familie, die op dat moment gewoon thuis, aan de linkerkant,

verbleef, zou diezelfde dag door uw oom uit de stad zijn weggebracht naar een kamp buiten de stad. U

heeft echter geen idee waar uw familie naartoe werd gebracht en u heeft ook geen enkel contact meer

met hen gehad sinds de dag van de inval, dit tot op heden. Dit is geenszins aannemelijk. Uit uw

verklaringen blijkt bovendien dat u, met uitzondering van één telefoontje naar uw oom, verder geen

enkele poging ondernam ook maar iets over uw familie te weten te komen (CGVS p. 9). U verklaarde

hier ook herhaaldelijk dat u uw familie zelf niet contacteerde omdat ze geen telefoon hadden (CGVS p. 9
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en 28). Opmerkelijk is bovendien dat u, ondanks het feit dat uw buurman in Rashididya - u verbleef op

het moment van de inval samen met uw buurjongen aan de rechterkant van de stad - wel telefoon had,

u ook geen enkele poging deed om uw buurman in Rashidiya te contacteren en via hem navraag te

doen naar uw familie alsook u te vergewissen van hun lot. Ook uw buurjongen zelf zou niet geprobeerd

hebben zijn familie te contacteren (CGVS p. 29). Ondanks uw eerdere beweringen dat uw familie geen

telefoon had, merkte u echter plots op dat uw familie wel telefoon had in de winkel én ook thuis. U zou

hen wel proberen bellen hebben, maar kreeg geen gehoor (CGVS p. 29). Dat u enerzijds herhaaldelijk

beweert dat uw familie geen telefoon had alsook opmerkte dat u, met uitzondering van één telefoontje

naar uw oom, geen verdere stappen zette om iets te weten te komen (zie supra), om vervolgens op te

merken dat u wel degelijk uw familie belde maar hen niet kon bereiken, is niet aannemelijk. Er kan

immers verondersteld worden dat u, indien u daadwerkelijk op het moment van de inval van IS in de

stad Mosul aanwezig was, gescheiden was van uw familie én geen mogelijkheid had om bij hen terug te

keren, duidelijk en op een coherente manier zou kunnen aangeven of u uw eigen familie wel of niet

probeerde te contacteren. Dit terzijde, dat u voorts geen andere stappen zette of pogingen ondernam

om dan via uw buurjongen ook maar iets van nieuws te weten komen, houdt geen steek. Eens zo

opmerkelijk is de vaststelling dat u pas 1 à 2 maand na de inval van IS, en dus ook na het vertrek van

uw familie, contact opnam met uw oom om hem te vragen of hij misschien iets over hen wist (CGVS p.

15). Dat u dan bovendien op het moment dat u via uw oom verneemt dat hij uw familie wegbracht uit de

stad en hen naar een kamp buiten Mosul bracht, geen verdere vragen stelde en op geen enkele manier

probeerde te weten te komen waar en naar welk kamp hij hen bracht en/of dit kamp bereikbaar was

(CGVS p. 8 en 9), tart alle logica. U kan ook geenszins verduidelijken waarom u uw oom hierover geen

verdere vragen stelde. U durfde dit niet te vragen, zo stelde u, maar kan niet aangeven waarom u schrik

had (CGVS p. 9). U wees er wel op dat telefoons verboden waren (CGVS p. 9). Dit kan uw nalatigheid u

te informeren omtrent uw eigen familie geenszins verklaren. Er kan immers niet worden ingezien

waarom u, op het moment dat u dan toch uw oom aan de lijn had, niet om meer uitleg zou hebben

kunnen vragen over uw familie en hun verblijfplaats. U zou nadien tot eind december 2016, bijna

tweeënhalf jaar, bij uw buren in Rashidiya verbleven hebben. Gedurende die volledige periode heeft u

geen enkel contact meer gehad met uw oom om u omtrent uw familie te bevragen. Na uw éénmalig

telefoontje kort na de inval van IS in de stad, contacteerde u hem vervolgens enkel nog in verband met

uw eigen vertrek uit Mosul (CGVS p. 9). Ook toen deed u geen enkele navraag naar uw familie. Uw

nalatigheid en klaarblijkelijke volstrekte desinteresse om ook maar iets over de verblijfplaats en het lot

van uw familie te weten te komen in een dermate chaotische en risicovolle periode, is compleet

onaannemelijk en doet dan ook ernstig vermoeden dat u niet, zoals u laat uitschijnen, alleen in de stad

Mosul achterbleef en van uw familie gescheiden was.

Uw voorts volstrekt ondoorleefde verklaringen en quasi onbestaande kennis over de gebeurtenissen en

het leven in de stad Mosul, en in de wijk Rashidiya in het bijzonder, onder IS-bewind, tonen verder aan

dat het ook compleet ongeloofwaardig is dat u toen überhaupt in de stad Mosul aanwezig was.

Vooreerst kan u niet precies aangeven wanneer de stad Mosul in handen viel van IS. U kan wel

aangeven dat het in juni 2014 was, u vermoedt bij het begin van de maand (CGVS p. 7 en 8). Er kan

nochtans verwacht worden dat een dermate ingrijpende gebeurtenis, mede ook gelet op uw verklaringen

dat dit de laatste keer was dat u uw familie zag en contact met hen had, in uw geheugen gegrift zou

staan en dat u zich de precieze datum, i.c. 10 juni 2014, wel degelijk nog zou kunnen herinneren. Het is

bovendien wel opmerkelijk dat u zich meent te herinneren dat op het moment van de inval het WK

voetbal plaatsvond (CGVS p. 7). Het mag wel ten zeerste verbazen dat u zich, op het moment dat uw

stad in handen viel van een nietsontziende en gruwelijke daden plegende groepering zoals IS, waarbij u

bovendien van uw familie zou zijn gescheiden, met iets dermate triviaals als een wereldkampioenschap

voetbal zou hebben beziggehouden indien u toen daadwerkelijk in de stad Mosul aanwezig was. Dit

eens te meer gezien er vier dagen van zware gevechten aan de verovering van de stad Mosul

voorafgingen en er aldus kan verondersteld worden dat u, indien uw verklaringen de waarheid betreffen,

op dat moment wel andere zaken aan uw hoofd zou hebben gehad dan een voetbalcompetitie.

Gezien uw verklaringen dat u na de inname van Mosul door IS ruim 2 jaar onder hun bewind in de stad

verbleef, werd u voorts gevraagd om te vertellen over uw leven toen in de stad. U kreeg hierbij de

mogelijkheid vrijuit te praten over uw bezigheden en hoe u dit alles beleefde. U kwam hier echter niet

verder dan uiten van een aantal vage, algemene opmerkingen (CGVS p. 32). U erop gewezen dat

iemand die, zoals u, beweert er toen effectief aanwezig te zijn geweest en het allemaal te hebben

meegemaakt, hierover toch meer moet kunnen vertellen, bleven uw antwoorden beperkt tot vage

algemeenheden. Dat het verboden was te roken, dat mannen hun baard moesten laten groeien, dat er

vijf keer per dag moest gebeden worden, dat geldboetes werden opgelegd en lijfstraffen, i.c.
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zweepslagen, werden toegediend (CGVS p. 32) zijn immers allemaal zaken waar elkeen, die het nieuws

toen enigszins volgde - van nabij of vanop afstand - , eveneens van op de hoogte is.

Ook over de manier waarop het bestuur in de stad werd geregeld, bleek uw kennis ondermaats. U

gevraagd iets te vertellen over “The City Constitution”, een 16 artikels tellend document dat de principes

aangaande het bestuur door IS in door IS bezette gebieden weergaf en dat door IS in juni 2014 werd

gepubliceerd, kon u weerom amper enige duiding geven. Volgens u betrof het de inwoners van Mosul

en bevatte het de voorschriften van IS. Wanneer het werd gepubliceerd, wat die voorschriften precies

waren, hoeveel bepalingen het bevatte, kon u niet zeggen (CGVS p. 34). Bovendien blijkt uit de

beschikbare informatie dat het document betrekking had op het volledige IS-gebied en dus niet enkel op

de inwoners van Mosul. Ook de functie van “Head of city”, de hoogste rang binnen het lokale bestuur,

die in het leven werd geroepen door IS, ook gekend als ”Al Wali” - wat u overigens eveneens onbekend

was-, bleek u niet te kennen (CGVS p. 34). U verder nog gevraagd naar het systeem van emirs dat door

IS werd gebruikt, de eventuele extra taken die emirs kregen toebedeeld, antwoordde u opnieuw vaag en

naast de kwestie. Zo wierp u op dat “emir” iemand is die leidt, dat je dat niet zomaar kan worden, dat

bijna alle strijders “emir” waren (CGVS p. 34 en 35). De beschikbare informatie toont hier dan weer aan

dat door IS “Emirs” werden aangeduid en controlerende functies kregen om de werking van de

ziekenhuizen, scholen, fabrieken, ea. te overschouwen. Opnieuw zeer merkwaardig dat u van dit alles

niets zou weten noch erover zou hebben gehoord.

U voorts gevraagd naar de situatie op het vlak van toegang tot drinkbaar water, elektriciteit, voedsel in

uw eigen woonwijk gedurende de laatste maanden van uw verblijf in Rashidiya, bleek uw antwoord al

even vaag. Zo merkte u op :”Er was toen weinig eten en drinken en niet veel geld” (CGVS p. 32).

Opnieuw een antwoord dat geenszins getuigt van een effectieve aanwezigheid terplekke toen. U

beweerde bovendien dat de mensen gewoon toegang hadden tot drinkwater uit de kraan (CGVS p. 33).

Nochtans blijkt uit de beschikbare informatie (waarvan een kopie aan het administratief dossier werd

toegevoegd) uitdrukkelijk dat waterstations en het waternetwerk in Mosul slechts tot maart 2015

functioneel waren. Slecht onderhoud door IS maakte het water echter ondrinkbaar en inwoners in de

stad moesten hun toevlucht nemen tot het aankopen van water bij lokale verkopers of deden beroep op

artisanale bronnen. In tegenstelling tot de beschikbare informatie meldde u voorts dat het gebruik van

telefoons ten tijde van IS geen probleem was. Er was volledig bereik, dit met uitzondering soms van een

paar uur, en bellen was mogelijk al moest dit wel in het geheim want het was verboden. Wie

verantwoordelijk was voor de storingen aan het netwerk, IS of iemand anders, weet u niet (CGVS p. 35).

Voorts haalde u aan dat er wel internet was doch dit enkel voor IS-leden (CGVS p. 36). De beschikbare

informatie toont echter aan dat alle gsm-operatoren onder IS verplicht werden hun werkzaamheden stop

te zetten alsook dat alle zendmasten en electrische generatoren, behorend tot de verschillende

providers, door hen werden ontmanteld. Op het vlak van internet wijst de informatie er dan weer op dat

IS de werking van de internetproviders niet verhinderde. Vanaf augustus 2016 werd de internettoegang

echter wel beperkt tot internetcafés, en dit onder streng toezicht.

U gevraagd te vertellen over de strijd om Mosul te heroveren op IS, kon u evenmin duidelijke, concrete

verklaringen afleggen. U merkte in eerste instantie op dat u de hele tijd binnenzat en niet buitenkwam

(CGVS p. 30). U erop gewezen dat u toch wel iets zal opgevangen hebben van hetgeen er aan de hand

was indien u toen in de stad Mosul aanwezig was, haalde u enkel aan dat u via IS werd ingelicht tijdens

het vrijdagsgebed dat de peshmerga’s, de Amerikanen en de Europeanen bezig waren met

bombardementen. Wanneer het offensief startte, kon u niet zeggen (CGVS p. 30). Behalve dat jullie

door IS werden ingelicht, was er voor het overige niets zichtbaar in de stad of merkte u niets in het

dagelijkse leven van de strijd om de stad te bevrijden. U ging immers niet buiten (CGVS p. 31). Het mag

duidelijk zijn dat dit geenszins aannemelijk is. Immers, uit de beschikbare informatie blijkt dat het Iraakse

leger, samen met de coalitietroepen, sinds oktober 2016 hevig strijd leverde en poogde de stad te

bevrijden. Hun acties startten bovendien toen aan de linker- /oostkant van de stad, nota bene het

gedeelte waar u toen beweerde aanwezig te zijn. U had het wel over bombardementen, maar kon dan

weer geen concrete plaatsen noemen die hierbij geviseerd of geraakt werden. U hield het erop dat

moskeëen en andere ontmoetingsplaatsen van IS-leden gebombardeerd werden. Welke dit waren, weet

u niet (CGVS p. 31 en 32).

Dat u daadwerkelijk in Mosul aanwezig was tot eind december 2016 wordt door geheel van voorgaande

bevindingen duidelijk tegengesproken.

Uw verklaringen over de manier waarop u de stad kon uitreizen eind december 2016, bleken tot slot ook

weinig éénsluidend. Uw reis werd door uw oom geregeld en hij zorgde voor een smokkelaar om u de
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stad uit te krijgen. U gevraagd hoe u uw wijk en de stad kon uitreizen, gezien de aanwezigheid van IS

daar, haalde u aan dat u vrij kon bewegen aangezien u in het bezit was van uw IS-identiteitskaart

(CGVS p. 5 en 22). Dient hier allereerst te worden opgemerkt dat het wel opmerkelijk is dat u thans uw

Iraakse identiteitskaart voorlegt, aangezien uit de beschikbare informatie blijkt dat inwoners van Mosul

hun officiële identiteitskaart moesten inleveren waarna ze een IS-kaart kregen uitgereikt. Dat u nog in

het bezit bent van uw officiële identiteitskaart, die in 2013 blijkt te zijn uitgereikt, is in het licht hiervan op

zijn minst opmerkelijk. Dit terzijde, voortgaand op uw antwoord dat u vrij kon bewegen, werd u gevraagd

of IS u dan zomaar de stad liet verlaten, dit rekening houdende met de situatie toen, i.c. de hevige strijd

en pogingen van het Iraakse leger en coalitietroepen om de stad te bevrijden. In tegenstelling tot uw

eerdere verklaring, stelde u ditmaal dat u het risico liep om te worden gedood als u de stad verliet

(CGVS p. 22). U dan nogmaals gevraagd hoe u er dan in geslaagd bent de stad uit te reizen, haalde u

weerom aan dat u vrij mocht bewegen in IS-gebied. U haalde nog aan dat er nergens controleposten

waren om Rashidiya alsook de stad Mosul buiten te reizen. U dan gevraagd of het niet nodig was om te

controleren wie de stad in- of uitreisde - mede gelet op uw beweringen dat IS sinds september 2016

mensen opriep om zich aan te sluiten bij de strijd om het kalifaat te verdedigen (CGVS p. 38) kan

verondersteld worden dat zij zich niet zomaar zouden neerleggen bij het vertrek van jongemannen,

potentiële strijdkrachten, uit de stad - uitte u het vermoeden dat uw smokkelaar het nodige wel zal

gedaan hebben, waarschijnlijk contacten had met IS om u buiten de stad te krijgen (CGVS p. 23). U er

dan op gewezen dat u zichzelf tegenspreekt - ofwel kon u vrij bewegen in IS-gebied met uw IS-kaart en

in dit geval kan niet worden ingezien waarom u een smokkelaar nodig had, ofwel had u een smokkelaar

die een doorgang en uitreis uit de stad bij IS voor u regelde - haalde u aan dat u het eigenlijk niet zeker

weet. Uiteindelijk hield u het erop dat het normaal is en dat u de waarheid vertelde (CGVS p. 23).

Opnieuw moet worden opgemerkt dat u er geenszins in geslaagd bent te overtuigen wat betreft het

moment van uw vertrek uit de stad Mosul. Gezien de chaotische en gevaarlijke omstandigheden die er

toen heerste(n), kan redelijkerwijs verondersteld worden dat u ook hier op een meer overtuigende en

doorleefde manier zou kunnen vertellen indien u daadwerkelijk, zoals u beweert, de waarheid vertelde.

Er wordt niet betwist dat u oorspronkelijk afkomstig bent van Mosul doch, rekening houdende met het

geheel van bovenstaande vaststellingen, moet worden besloten dat geen enkel geloof kan worden

gehecht aan uw beweerde verblijf in en vertrek uit Mosul eind december 2016. De door u aangehaalde

vrees kan dan ook niet worden weerhouden.

U biedt geen zicht op uw reëele verblijfplaats, verblijfsomstandigheden, eventuele verblijfsstatus in de

periode vóór uw komst naar België. Bijgevolg maakt u het de Commissaris-generaal door uw eigen

toedoen onmogelijk een duidelijk beeld te schetsen van uw werkelijke situatie en levensomstandigheden

en uw eventuele nood aan internationale bescherming.

Gezien voorgaande moet dan ook worden besloten dat u de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend.

De identiteitskaart die u voorlegde kan geen ander licht werpen op voorgaande. Dit document heeft

immers louter betrekking op uw persoonsgegevens die thans niet ter discussie. Bovendien werd deze

kaart uitgereik in 2013 en kan dit stuk dan ook geenszins weerhouden worden als een tastbaar en

overtuigend begin van bewijs van uw beweerde verblijf in de stad Mosul tot eind december 2016.

Dat in hoofde van uw broer in 2009 werd beslist tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

wijzigt evenmin iets aan voorgaande bevindingen. Immers, elk verzoek om internationale bescherming

dient individueel en op zijn eigen merites te worden beoordeeld.

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. Het verzoekschrift

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel een schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991),
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van de artikelen 48/3, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet), van artikel 4.1. 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 (hierna: richtlijn 2011/95/EU), van de “richtlijnen van de UNHCR, Note on Burden and

Standard of Proof”, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoekers uiteenzetting – die betrekking heeft op de vluchtelingenstatus – luidt als volgt:

“Verzoeker dient er op te wijzen dat het niet de taak van het CGVS is om de bewijswaarde van alle

stukken te ontkrachten. Hij wenst op te merken dat op basis van art 4.1 Kwalificatierichtlijn een gedeelde

bewijslast geldt. Bovendien stelt UNHCR in haar UNHCR ‘Guidelines on internatioal protection’ het

volgende […]: ‘‘While in general the burden of proof lies with the person submitting the claim, the

obligation to gather and analyse all relevant facts and supporting evidence is shared between the

applicant and the decision-maker. This shared responsibility is particular important when the country of

origin is experiencing a situation armed violence and conflict as this makes obtaining information and

documentation in general — as well as in relation to the individual — more difficult. Persons fleeing such

situations are likely to encounter significant problems in giving a detailed account of events indicating a

need for international protection or obtaining evidence to substantiate the claim. It is therefore also

important that applicants are given the benefit of the doubt, notably in the absence of supporting

evidence."

Verzoeker wijst hierbij eveneens op de richtlijnen van de UNHCR, “Note on Burden and Standard of

Proof. Volgens deze richtlijn dient er in dubio aan de verzoeker het voordeel van de twijfel gegeven te

worden (eigen onderlijning):

• § 11: “Credibility is established where the applicant has presented a claim which is coherent and

plausible, not contradicting generally known facts, and therefore is, on balance, capable of being

believed. ” • § 12: “The term “benefit of the doubt" is used in the context of standard of proof relating to

the factual assertions made by the applicant Given that in refugee claims, there is no necessity for the

applicant to prove ail facts to such a standard that the adjudicator is fully convinced that all factual

assertions are true, there would normally be an element of doubt in the mind of the adjudicator as

regards the facts asserted by the applicant. Where the adjudicator considers that the applicant's story is

on the whole coherent and plausible, any element of doubt should not prejudice the applicant's claim:

that is, the applicant should be given the "benefit of the doubt".

Vrije vertaling

• § 11: "Er is geloofwaardigheid gevestigd, indien de aanvrager een vordering heeft die samenhangend.

aannemelijk en niet in tegenspraak is met algemeen bekende feiten, en daarom kan worden geloofd."

• § 12: “"De term ‘voordeel van de twijfel’ wordt gebruikt in de context van de bewijslast met betrekking

tot de feitelijke beweringen van de aanvrager. Gezien het feit dat in asielaanvragen, er geen noodzaak

bestaat voor de aanvrager om alle feiten te bewijzen tot een dergelijke norm dat de beoordelaar er

volledig van overtuigd is dat alle feitelijke beweringen waar zijn, mag er een element van twijfel in de

geest van de beoordelaar met betrekking tot de door de aanvrager beweerde feiten bestaan. Indien de

beoordelaar van oordeel is dat het verhaal over het geheel samenhangend en aannemelijk is. mag een

element van twijfel geen afbreuk doen aan de verklaringen van verzoekster: dat is het Voordeel van de

twijfel’ dat aan de verzoeker wordt gegeven.

Onder verwijzing naar artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 stelt verzoeker dat het CGVS in de

bestreden beslissing de meest nadelige interpretatie heeft weerhouden en daardoor appreciatiefouten

heeft begaan.

Eerste onderdeel

Het is wegens deze negatieve interpretaties dat het CGVS geen geloof hecht aan het asielrelaas van

verzoeker, terwijl bij een correcte appreciatie van verzoekers verklaringen en bewijselementen zijn

asielrelaas wel degelijk zou leiden tot een andere beslissing.

Verzoeker overloopt en weerlegt daarom hieronder de aangehaalde argumenten:

a. Verblijf in Mosul t.e.m. eind 2016

Het CGVS stelt dat het niet aannemelijk is dat verzoeker alleen achterbleef in de stad Mosul t.e.m. eind

2016. Dit omdat verzoeker blijk zou geven van een desinteresse en nalatigheid wat betreft de

verblijfplaats van de familieleden van verzoeker sinds hun gedwongen vertrek uit Mosul. Daarnaast stelt

het CGVS dat het ongeloofwaardig is dat verzoeker in de stad Mosul aanwezig was onder IS-bewind.
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Dit omwille van de zogenaamde ondoorleefde verklaringen en zogenaamde quasi onbestaande kennis

over de gebeurtenissen en het leven in de stad Mosul onder IS-bewind. Verzoeker was op het ogenblik

van de inval inderdaad niet bij zijn naaste familieleden, hij bevond zich immers aan de overkant van de

stad, aan de rechterkant. Zijn naaste familieleden bevonden zich aan de linkerkant van de stad, waar

ook hun woonst gelegen is. Verzoeker stelt dat hij zijn familieleden probeerde te bereiken op de vaste

telefoon maar dat dit niet lukte. Zijn ouders waren niet in het bezit van een gsm waardoor hij dit

communicatiemiddel niet kon gebruiken. Dat hij niet op de hoogte is van de verblijfplaats van zijn

familieleden op het ogenblik dat IS de stad Mosul veroverde, is dan ook begrijpelijk.

Verzoeker bevond zich op het moment van de inval van IS in Mosul bij een vriend aan de rechterkant

van de stad. Hij was daar aanwezig om boodschappen te doen voor de winkel van zijn vader. De eerste

twee dagen is verzoeker samen met zijn vriend binnengebleven uit vrees voor hun leven. Verzoeker wist

niet wat te doen. Hij verklaart geprobeerd te hebben zijn familie op de vaste lijn te bereiken maar dat er

niemand opnam. Hij verklaart tevens dat zijn ouders niet in het bezit waren van een gsm. Uiteindelijk

kon verzoeker zijn oom bereiken die hem wist mee te delen dat zijn ouders veilig in een kamp buiten

Mosul verbleven. Verzoeker was tevreden met de kennis dat zijn ouders in een veilig kamp verbleven.

Door de precaire situatie waarin hij zelf verkeerde, met name verblijven in een gebied dat net veroverd

is door IS, stelde verzoeker geen verdere vragen over de exacte verblijfssituatie van zijn ouders.

Verzoeker benadrukt hier tijdens het verhoor meerdere malen aangegeven te hebben dat zijn ouders

niet over een gsm beschikten en alle communicatie dus steeds via zijn oom diende plaats te vinden.

Bovendien spreekt verweerder zichzelf tegen wat betreft de motivering rond het niet op de hoogte zijn

van de verblijfplaats van zijn familieleden. Enerzijds stelt verweerder dat verzoeker blijk geeft van een

grote desinteresse en nalatigheid door niet door te vragen bij zijn oom omtrent de specifieke

verblijfplaats van zijn ouders. Anderzijds stelt verweerder dat er sprake is van een chaotische en

risicovolle periode ten tijde van de inval van IS in Mosul. Hiermee geeft verweerder zelf aan dat er chaos

heerste in Mosul. De verklaringen van verzoeker zijn dan ook in overeenstemming met de realiteit waar

hij stelt dat het niet eenvoudig was meer informatie te bekomen rond de verblijfplaats van zijn ouders.

Verzoeker ondernam aldus weldegelijk pogingen meer informatie omtrent het verblijf van zijn ouders te

weten te komen maar deze zijn beperkt wegens de vrees voor zijn leven en de chaotische situatie

waarin hij zich bevond. Verweerder houdt hier geen rekening mee. Verweerder weerhoudt enkel

negatieve interpretaties. Een correcte appreciatie van verzoekers verklaring zou bij verweerder

weldegelijk geleid hebben tot een andere beslissing Verzoeker geeft verder duidelijk aan dat IS de stad

is binnengevallen met voertuigen, dat hij merkte dat de sfeer in de stad veranderde en dat de bevolking

in paniek raakte. Ook verklaart hij dat er burgers werden doodgeschoten.

Hij verklaart tevens dat hij wist dat IS Mosul had ingenomen doordat hij ze simpelweg op straat zag, ze

droegen immers een uniform. Hij geeft ook duidelijk aan waar IS Mosul is binnengevallen, met name

Wadi Aqab, welke bruggen er vernield werden en welke regels IS vooropstelde.

Verzoeker gaf in het verloop van het verhoor meerdere malen gedetailleerde informatie over het leven in

Mosul onder IS-bewind. Klaarblijkelijk volstonden deze gegevens niet omdat het niet dat ene gegeven

was dat verweerder in gedachten had.

Verzoeker wenst hier te benadrukken dat de inval van IS in Mosul een dermate ingrijpende en

beangstigende gebeurtenis is die de hele bevolking in overlevingsmodus heeft gezet.

Verschillende geruchten deden dan ook de ronde onder de burgerbevolking. Verzoeker geeft duidelijk

aan vooral binnenshuis gebleven te zijn. Dit om zo buiten het vizier van IS te blijven.

Het is dus niet opmerkelijk dat verzoeker niet alle details van het leven in Mosul onder ISbewind kent.

Verzoeker vreesde voor zijn leven en wilde zo ver mogelijk wegblijven van IS. Zichzelf in de nesten

werken en proberen uit te zoeken waar zijn familieleden exact verbleven en hoe het publiek leven exact

ineenzat, zou zijn situatie geenszins verbeteren. Verzoeker bleef uit vrees voor zijn leven net zo ver

mogelijk uit de buurt van IS. Verweerder houdt hier geen rekening mee in de bestreden beslissing.

b. Strijd om Mosul te heroveren op IS

.

Verweerder stelt dat verzoeker geen duidelijke en concrete verklaringen rond de strijd om Mosul te

heroveren, kon afleggen.

Vooreerst wenst verzoeker te benadrukken dat hij in het midden van deze heroveringsstrijd Mosul

verlaten heeft. Dit uit vrees gerekruteerd te worden voor de strijd.

Verder benadrukt verzoeker tijdens het verhoor wel duidelijke en samenhangede verklaringen rond de

herovering op IS heeft afgelegd. Zo verklaarde hij dat uit vrees voor zijn leven amper buitenkwam en

dus vooral tijdens het vrijdaggebed meer nieuws vergaarde; dat dit nieuws afkomstig was van IS zelf;

dat vooral Moskeeën en ontmoetingsplaatsen van IS geviseerd werden; dat er ook historische plaatsen

aan de linkerkant van de stad geviseerd werden;...
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Verzoekster verklaart tevens ook tijdens de strijd om Mosul te heroveren op IS, vooral binnenshuis

gebleven te zijn. Hij hoopte zo niet gerekruteerd te worden voor de strijd. Verweerder houdt hiermee

geen rekening. Verweerder houdt geen rekening met de specifieke situatie van verzoeker.

Verzoeker was als jonge, gezonde man een “goede strijdkracht" en besefte dit ook. Daardoor leefde hij

zo veel als mogelijk binnenshuis. In de bestreden beslissing wordt er op geen enkel ogenblik rekening

gehouden met deze omstandigheid.

c. Vertrek uit Mosul december 2016

.

Midden 2016 begint de positie van IS in Mosul te verzwakken. Sinds september/oktober 2016 begint IS

de burgers op te roepen deel te nemen aan de strijd. Burgers diende mee de wapens op te nemen en te

strijden voor het Islamitisch kalifaat. Verzoeker wil absoluut niet strijden voor het Islamitisch kalifaat. Dit

vormt dan ook de laatste druppel voor verzoeker om Mosul te verlaten.

Verzoeker geeft een duidelijke en heldere verklaring over zijn vertrek.

Verzoeker verklaart de 25s,e of 26ste december 2016 Mosul verlaten te hebben. Dit met de hulp van

zijn oom die op zijn beurt de hulp van een smokkelaar inschakelt. Hij verklaart eerst vier à vijf uur

gewandeld te hebben naar een woning in de buurt van Rabi’a via Zummar en daarna met de wagen

naar de grens van Turkije. Verzoeker geeft meermaals aan dit alles te hebben uitgevoerd met de hulp

van een smokkelaar. Zonder smokkelaar was het niet mogelijk Mosul te verlaten.

Verzoeker verklaart in het bezit geweest te zijn van een IS-identiteitskaart die zijn uitreis enorm

vergemakkelijkte.

Verzoeker wenst hier te benadrukken dat verweerder op dit punt niet doorgevraagd heeft zodat

verzoeker alle onduidelijkheid uit de wereld kon helpen.

d. Conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat de bestreden beslissing onjuist is en tevens onvolledig gemotiveerd.

Verweerder blijft maar beweren dat het verhaal van verzoeker onaannemelijk is zonder werkelijk aan te

tonen waarom dit zo is. Verweerder kan niet aan cherry picking' doen en de hand van enkele elementen

de geloofwaardigheid van verzoeker trachten te ondermijnen.

Het CGVS geeft aan elke verklaring immers een negatieve interpretatie terwijl de verklaringen van

verzoeker duidelijk zijn en wijzen op een risico op vervolging.

Verzoeker werkte als winkelhandelaar samen met zijn vader in Mosul. Bij de komst van IS werd

verzoeker verplicht zijn winkel af te staan. Dit wordt door verweerder niet in vraag gesteld. Verzoeker is

Mosul ontvlucht omdat hij niet wou deelnemen aan de strijd. Verzoeker is een jonge, gezonde man die

met de hulp van een smokkelaar IS bezet gebied is ontvlucht.

Door geen rekening te houden met dit element en dus met het specifieke profiel van verzoeker, komt

verweerder tot de foute conclusie. Verzoeker vreest immers net omwille van zijn jonge leeftijd voor de

vervolging door IS. Verzoeker vreest als jonge, gezonde man IS. Hij vreest gerekruteerd te worden voor

de strijd. Tweede onderdeel

Zoals hierboven uiteengezet, zijn de motieven om te besluiten dat verzoeker t.e.m. december 2016 in de

stad Mosul gewoond heeft, overtuigend. Verweerder zoekt spijkers op laag water, geeft verzoeker

absoluut niet het voordeel van de twijfel en kiest steeds voor de meest negatieve interpretatie.

Verzoeker heeft nochtans duidelijke verklaringen afgelegd over de stad Mosul, de geografische ligging,

het leven onder bewind van IS, de gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft moeten ondergaan.

Verweerder heeft dan ook nagelaten een zorgvuldig onderzoek te voeren.

Het feit dat verwerende partij over een appreciatiemarge beschikt kan haar niet van haar onderzoeks-

plicht ontslaan. De bestreden beslissing moet vernietigd worden.”

2.1.2. Verzoeker voert in een tweede middel een schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/4, 48/5,

49/3 en 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de materiële motiveringsplicht, van

het zorgvuldigheidsbeginsel en van het vertrouwensbeginsel.

Verzoekers uiteenzetting – die betrekking heeft op de subsidiaire beschermingsstatus – luidt als volgt:

Artikel 48/4 Vreemdelingenwet bepaalt:
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[…]

Het CG VS heeft in bestreden beslissing nagelaten op een zorgvuldige manier te onderzoeken of er

effectief dient te worden over gegaan tot de toekenning van de status van subsidiaire bescherming.

Evenwel komt hij tot de conclusie dat verzoeker niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Nochtans schrijft art. 49/3 Vw. voor dat er naast een onderzoek naar de vluchtelingenstatus een

onderzoek naar de mogelijke subsidiaire bescherming moet plaatsvinden.

Gezien verzoeker heeft verklaard dat hij een risico loopt op de dood, dient het CGVS op zijn minst een

daadwerkelijk onderzoek te ondernemen of om te kunnen beoordelen of er effectief een dergelijk risico

bestaat in zijn regio.

Bovendien werd er onvoldoende nagegaan of er gronden bestaan om aan te nemen dat er een reëel

risico bestaat op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c, namelijk een ernstige bedreiging van het

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

internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Verzoeker verwijst naar EASO Country of Origin Information Report Iraq van maart 2019 waaruit blijkt

dat IS nog niet volledig verdwenen is in zijn herkomstgebied':

“Although by the end of 2017, ISIL did not control any territory in IraqÜ05, it continues to carry out

asymmetric attacks against Iraqi security forces in northern and north-central Iraq (Ninawa, Salah alDin

and Kirkuk) and in the central region (Diyala, Anbar and Baghdad).

In January 2019 ISW assessed that in rural parts of Mosul District in Ninewa ‘ISIS exerts a great deal of

physical and psychological pressure over populations even if it does not meet the doctrinal definition of

control set by ISW.1107 ISIS cannot hold terrain in these districts but we observe a number of indicators

that ISIS is contesting control with the Iraqi Security Forces (ISF). These indicators include the

abandonment of populated villages, destruction of agricultural products and infrastructure, repeated

raids, and assassinations which target the local social hierarchy'. ISW further noted that in these areas

civilians cannot rely upon security services for adequate protection. In December 2018 Michael Knights

assesses that based on ISIL activity data and operating patterns, the group has ‘permanently operating

attack cells in at least 27 areas of Iraq’, which in Ninewa include Mosul city, Qayyarah, Hatra, and the

Iraq-Turkey pipeline corridor south-west of Mosul, Badush, and Sinjar/Syrian border in Ninewa.1109 The

same source further stated that ‘in areas like rural Kirkuk, southern Ninewa, Diyala, and even areas near

Baghdad like Tarmiyah, the reality is that the Islamic State still rules the night, meaning that key parts of

the country have only really been liberated for portions of each day. According to a Jamestown

Foundation January 2019 analysis ‘Iraqi sources estimated that, in Mosul alone, there are at least 300

IS fighters in sleeper cells, some likely within IDP camps, who are ready to move when the opportunity

arises. Sources interviewed by DIS/Landinfo during their April 2018 FFM to KRI noted that ISIL does no

control territory in Ninewa governorate. However, ISIL presence is believed to be ‘concentrated in more

remote areas close to the Iraq-Syria border and in and in the Badoush area between Mosul and Tel

Afar. ISIL sleeper cells have been reported in Ninewa in Mosul and surrounding villages. Attacks are

carried during the night taking the form of explosions, killings, and assassinations. Hoshang Mohamed,

Director General, Ministry of the Interior, Joint Crisis Coordination Centre (JCC), assessed that in

Ninewa and Kirkuk governorates ISIL cells are active during the night carrying out attacks on a regular

basis which include explosions, killings, and assassinations. ”

Vrije vertaling:

"Hoewel ISIS eind 2017 geen enkel gebied in Irak bestuurde, blijft het asymmetrische aanvallen

uitvoeren op Iraakse veiligheidstroepen in Noord- en Noord-Centraal Irak (Ninawa, Salah alDin en

Kirkuk) en in de centrale regio (Diyala , An bar en Bagdad). In januari 2019 heeft ISW vastgesteld dat

ISIS op het platteland van het Mosul-district in Ninewa veel fysieke en psychologische druk op de

bevolking uitoefent, zelfs als het niet voldoet aan de doctrinaire definitie van controle. ISW heeft

vastgesteld dat ISIS geen terrein in deze districten kan vasthouden maar we zien een aantal indicatoren

dat ISIS de controle betwist met de Iraqi Security Forces (ISF). Deze indicatoren omvatten het verlaten

van bevolkte dorpen, de vernietiging van landbouwproducten en infrastructuur, herhaalde aanvallen en

moorden die gericht zijn op de lokale sociale hiërarchie. ISW merkte verder op dat burgers in deze

gebieden geen beroep kunnen doen op beveiligingsdiensten voor adequate bescherming. In december

2018 beoordeelt Michael Knights dat de groep op basis van ISIS-activiteitsgegevens en bedrijfspatronen

'permanent aanvalscellen in ten minste 27 gebieden van Irak opereert', waaronder in Ninewa Mosul City,

Qayyarah, Hatra en de pijplijn Irak-Turkije gang ten zuidwesten van Mosul, Badush en Sinjar / Syrische

grens in Ninewa. Dezelfde bron verklaarde verder dat 'in gebieden zoals het landelijke Kirkuk, het

zuiden van Ninewa, Diyala, en zelfs gebieden in de buurt van Bagdad zoals Tarmiyah, de realiteit is dat

de islamitische Staat nog steeds regeert en dit vooral ‘s nachts, wat betekent dat belangrijke delen van

het land slechts voor een deel van elke dag echt zijn bevrijd. Volgens een analyse van de Jamestown

Foundation in januari 2019 ‘schatten Iraakse bronnen dat alleen al in Mosul minstens 300 IS-jagers in

slaapcellen zijn, sommigen waarschijnlijk in IDP-kampen, die klaar zijn om te verhuizen wanneer de
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gelegenheid zich voordoet. Bronnen die door DIS / Landinfo zijn geïnterviewd tijdens hun FFM van april

2018 aan KRI merkten op dat ISIS geen territorium in Ninewa bestuurt. Aangenomen wordt echter dat

ISIS geconcentreerd is in meer afgelegen gebieden dicht bij de grens tussen Irak en Syrië en in het

Badoush-gebied tussen Mosul en Tel Afar. ISIS-slaapcellen zijn gemeld in Ninewa in Mosul en

omliggende dorpen. Aanvallen worden 's nachts uitgevoerd in de vorm van explosies en moorden.

Hoshang Mohamed, directeur-generaal, ministerie van Binnenlandse Zaken, Joint Crisis Coordination

Center (JCC), KRI beoordeelde dat ISIS-cellen in Ninewa en Kirkuk 's nachts actief zijn en regelmatig

aanvallen uitvoeren, waaronder explosies en moorden.”

Hieruit blijkt dat het herkomstgebied van verzoeker nog steeds een onveilig gebied is.

Het onderzoek van verweerder zou aldus hebben aangetoond dat er wel degelijke gronden zijn om de

subsidiaire bescherming aan verzoeker toe te kennen.

Conclusie

Gelet op de graad van geweld, in verzoekers regio, is het niet overtuigend om te beweren dat er geen

sprake is van een situatie waarin verzoeker een groot risico loopt. Verzoeker heeft zijn herkomst

aannemelijk gemaakt en er is geen sprake van een reëel intern vluchtalternatief in Mosul.

Derhalve dient in ondergeschikte orde de status van subsidiaire bescherming toegekend te worden.”

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

2.2.1. Bevoegdheid

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 (wetsont-

werp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van

het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is

gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd argument in te

gaan.

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

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de

Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de verplichting om “een

daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van artikel 46 van de

richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep onderzoekt dat werd ingediend op

basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is de wet uit te leggen op een manier

die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, §

3 van de richtlijn 2013/32/EU

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

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 een verzoeker om internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald

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

2.2.2. De bewijslast en samenwerkingsplicht

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 bepalingen dienen te

worden gelezen.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van
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de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die is beperkt tot deze eerste fase, houdt in dat

het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter

staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo

spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald.

De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander 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. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

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

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

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

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

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

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

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

2.3.1. Verzoekers vluchtrelaas en verklaringen kunnen als volgt worden samengevat: Verzoeker

verklaart afkomstig te zijn uit de wijk Rashidiya, in de stad Mosul (provincie Ninewa) en van Koerdische

origine te zijn. Hij verklaart sinds zijn dertiende werkzaam te zijn in de kruidenierszaak van zijn vader. In

juni 2014, toen IS de stad Mosul binnenviel, bevond verzoeker zich aan de rechterzijde van de stad.

Verzoeker zat gedurende enkele dagen vast aan de rechterzijde van de stad. Na enkele dagen kon hij

terug naar zijn ouderlijk huis, aan de linkerzijde. Zijn familieleden bleken intussen reeds door zijn oom

naar een veilig kamp buiten de stad te zijn gebracht. Gedurende de bezetting van IS van de stad Mosul,

verschuilde verzoeker zich zo veel mogelijk in het huis van zijn buren. Hij rekende op hun steun om te

overleven. Toen de positie van IS in Mosul midden 2016 begon te verzwakken, riep IS de lokale
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bevolking op om deel te nemen aan de strijd en IS te verdedigen. Verzoeker vreesde dat hij zou worden

gedwongen mee te strijden met IS, waarop hij besloot te vluchten. Via zijn oom – die tevens zijn andere

familieleden in veiligheid had gebracht – kon hij in december 2016 Irak verlaten. Verzoeker reisde naar

Turkije. In een poging Turkije via illegale weg te verlaten, werd hij gearresteerd en bracht hij één jaar en

vier maanden in gevangenschap door. Uiteindelijk slaagde verzoeker er – met de hulp van een

smokkelaar, die door zijn oom werd geregeld – in om in vrijheid te worden gesteld en zijn reis te

vervolledigen. Verzoeker kwam op 16 mei 2018 in België aan. Zijn broer werd alhier in 2009 de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend. Verzoeker vreest bij een terugkeer te worden gedood door

IS. Tevens vreest hij de sjiitische groepering “Hashd al Shaabi”, omdat zij tegen de koerden zijn.

2.3.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal niet betwist dat verzoeker

oorspronkelijk afkomstig is uit Mosul doch geen geloof hecht aan verzoekers voorgehouden verblijf in en

vertrek uit de stad Mosul eind december 2016. Om deze reden hecht de verweerder geen geloof aan

verzoekers vluchtrelaas dat onlosmakelijk is verbonden met zijn beweerde verblijf in de stad Mosul tot

eind december 2016.

2.3.3. De Raad verwijst vooreerst naar wat wordt uiteengezet onder punt 2.2.2. De medewerkingsplicht

in hoofde van verzoeker, die zijn oorsprong vindt in artikel 13 van voormelde richtlijn 2013/32/EU

“verplichtingen van verzoeker”, houdt in dat de verzoeker samenwerkt met de bevoegde autoriteiten om

de elementen ter staving van zijn verzoek zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet, dat de omzetting vormt van artikel 4, lid 2 van de richtlijn 2011/95/EU, vast te

stellen. Deze elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoeker en alle documentatie of

stukken in zijn bezit met betrekking tot zijn identiteit, nationaliteit(en) en land(en) en plaats(en) van

eerder verblijf. In tegenstelling tot wat verzoeker betoogt, is de medewerkingsplicht in hoofde van de

bevoegde autoriteiten, zoals vervat in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU geen synoniem van een

“gedeelde bewijslast”, maar houdt dit hoogstens een nuancering in van de bewijslast die in beginsel op

de schouders van de verzoeker om internationale bescherming rust. De medewerkingsplicht in hoofde

van de bevoegde autoriteiten volgt immers pas nadat de bewijslast, zoals omschreven in de eerste zin

van voornoemd artikel, in de eerste plaats bij de verzoeker om internationale bescherming is gelegd.

Deze medewerkingsplicht die op de schouders van de commissaris-generaal rust, doet dus geen

afbreuk aan de verplichting van de verzoeker om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo

spoedig mogelijk aan te brengen zodat de commissaris-generaal daarna in de mogelijkheid is om in

samenwerking met verzoeker de relevante elementen van het verzoek vast te stellen. De beoordeling

van de gegrondheid van het verzoek komt vervolgens enkel de commissaris-generaal toe.

Het kwam verzoeker in casu dus vooreerst toe de nodige elementen te verschaffen om te kunnen

overgaan tot de beoordeling van zijn verzoek om internationale bescherming. In dit kader merkt de raad

op dat de commissaris-generaal op grond van artikel 4.2 van de richtlijn 2011/95/EU, zoals omgezet in

artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, mag verlangen dat de verzoeker zijn verklaringen

en documentatie ter staving van zijn nationaliteit, identiteit, inclusief zijn geboorteplaats en “land(en) en

plaats(en) van eerder verblijf” voorlegt. Van verzoeker kan aldus worden verwacht dat hij duidelijkheid

schept over zijn geboorteplaats en zijn verschillende verblijfplaatsen in Irak, zowel de eerdere als laatste

verblijfplaatsen, zodat de werkelijke regio van herkomst kan worden bepaald. Het bepalen van de

werkelijke regio van herkomst is des te meer van belang is wanneer deze regio de plaats is waar de

verzoeker om internationale bescherming de bron van zijn vrees situeert. Het is dan immers de

werkelijke regio van herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zullen worden onderzocht.

De juridische en materiële situatie van de verzoeker om internationale bescherming kan dit echter

moeilijk maken. Omwille van deze moeilijkheid om sluitend bewijs voor te leggen, zal de verzoeker,

wiens Iraakse nationaliteit niet wordt betwist, zijn werkelijke regio van herkomst moeten aantonen louter

op basis van zijn verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die aanwijzingen van zijn

herkomst vormen.

Het komt de commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad toe te beoordelen of uit deze verklaringen

redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de verzoeker om internationale bescherming zijn nationaliteit en

werkelijke regio van herkomst voldoende aantoont.

Indien de commissaris-generaal of de Raad van oordeel zijn dat dit niet het geval is en dat het

onderzoek van het verzoek ten aanzien van een ander land dan wel een andere regio moet gebeuren,

komt het hen toe dit land/deze regio te bepalen door de overwegingen in rechte en/of in feite die hen tot
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een dergelijke conclusie leiden adequaat uiteen te zetten. Indien de commissaris-generaal of de Raad

van oordeel zijn dat dit land/deze regio niet kan worden bepaald, omwille van de houding van de

verzoeker om internationale bescherming of om elke andere reden, en ze dus onmogelijk kunnen

overgaan tot een onderzoek van de gegrondheid van het verzoek om internationale bescherming, is het

eveneens hun plicht om de redenen die hen tot een dergelijke conclusie leiden adequaat uiteen te

zetten.

Bij de beoordeling van deze redenen houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoeker. De Raad onderzoekt, naast de

vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop hij in rechte vermag acht te

slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de commissaris-generaal en of hij op grond daarvan en al

naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming relevante gegevens waarop

hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te

slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. In de eerste

plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van de verzoeker van feitelijke

gegevens die behoren tot diens persoonlijk leven en onmiddellijke leefomgeving. Naargelang de aard

van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke kennis van de

ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoeker uiteraard minder doorslag-

gevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake feitelijke gegevens binnen het

persoonlijk leven en de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten

beschouwing wordt gelaten.

Indien de verzoeker verklaringen aflegt waaruit moet worden geconcludeerd dat hij niet aannemelijk

maakt afkomstig te zijn uit de regio die hij voorhoudt te zijn ontvlucht en waar hij de bron van zijn vrees

situeert, maakt hij door zijn eigen toedoen elk onderzoek en correcte beoordeling van zijn eventuele

nood aan internationale bescherming onmogelijk.

2.3.4. Verzoeker heeft ter staving van zijn verzoek om internationale bescherming volgend document

voorgelegd (AD CGVS, stuk 18, map met “documenten”): een originele identiteitskaart.

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal het overgemaakte stuk

vormelijk en inhoudelijk heeft beoordeeld. De Raad treedt in deze het standpunt van de commissaris-

generaal bij dat de identiteitskaart betrekking heeft op verzoekers persoonsgegevens. De Raad ziet in

deze stand van zaken geen reden om verzoekers identiteit te betwisten. De commissaris-generaal stelt

verder terecht dat de identiteitskaart werd uitgereikt in 2013, zodat dit stuk geen bewijs kan uitmaken

van verzoekers beweerd verblijf in Mosul tot eind december 2016.

Hoewel verzoeker zich aldus wel enigszins heeft ingespannen om documentaire bewijzen voor te

leggen, moet de Raad vaststellen dat het voorgelegde stuk wegens zijn inhoud en relatieve bewijs-

waarde op zich niet volstaan om zijn beweerde verblijf in de stad Mosul tot eind december 2016 en dus

de waarachtigheid en de gegrondheid van het vluchtrelaas en de voorgehouden vervolgingsfeiten vast

te stellen. Bijgevolg moet worden nagegaan of verzoekers verklaringen voldoende coherent, volledig,

doorleefd, specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van zijn vluchtrelaas, in het licht

van de relevante informatie in verband met het land van herkomst en in samenhang met voorgelegde

documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

2.3.5. Aangezien verzoeker verklaart te zijn geboren in de stad Mosul, in de wijk Rashidiya, en daar heel

zijn leven te hebben gewoond tot zijn vlucht uit zijn land van herkomst, Irak, kan van hem redelijkerwijze

worden verwacht dat hij beschikt over informatie waaruit kan blijken dat hij aldaar daadwerkelijk heeft

verbleven gedurende de laatste jaren voorafgaand aan zijn komst naar België.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker doorheen zijn gehoor op het CGVS ruim de mogelijk-

heid kreeg zijn herkomst toe te lichten. Er werden hem zowel gerichte als open vragen gesteld die hem

konden toelaten zijn bekendheid aan te tonen met zijn streek van herkomst, zijn onmiddellijke leefwereld

alsook met de maatschappelijke en (socio-)politieke omstandigheden van zijn ruimere leefomgeving. Er

werd hierbij uitvoerig ingegaan op verzoekers ervaringen met het leven onder IS-bewind. Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoeker van zijn zes jaar tot zijn dertien jaar naar school is gegaan. Zijn

vader had een kruidenierszaak. Toen verzoeker stopte met school, hielp hij zijn vader in de winkel (zie

AD CGVS, stuk 8, gehoorverslag, p. 10). Deze winkel bevond zich aan de linkerzijde van de stad Mosul,

waarbij hij geregeld naar de rechterzijde diende te reizen voor de bevoorrading van zijn winkel (ibid. p.

8). Verzoekers leefomgeving strekte zich dan ook uit buiten de strikte omgeving van zijn wijk.
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Noch uit het gehoor noch uit de bestreden beslissing blijkt dat ten aanzien van verzoeker, gelet op zijn

profiel, onredelijke verwachtingen werden gesteld. Nergens blijkt dat van verzoeker werd verwacht dat

hij over alle maatschappelijke en (socio-)politieke aspecten van Irak, en meer in het bijzonder zijn

beweerde regio van herkomst, een gedetailleerde kennis bezit.

2.3.5. In de bestreden beslissing kan worden gelezen dat commissaris-generaal geen geloof hecht aan

verzoekers verklaringen over zijn beweerd verblijf in de stad Mosul tot eind december.

De commissaris-generaal baseert zich op volgende vaststellingen.

Vooreerst acht hij de verklaringen die verzoeker aflegt omtrent het lot van zijn familie in de nasleep van

de inval van IS in Mosul onredelijk omdat (i) het niet aannemelijk is dat verzoeker geen idee heeft waar

zijn familie precies verblijft en dat hij tot op heden geen contact met hen heeft; (ii) verzoekers

verklaringen over de omstandigheden waarin hij al dan niet zelf of via zijn oom een poging zou hebben

ondernomen om zijn familie te contacteren tegenstrijdig zijn en (iii) verzoeker blijk geeft van nalatigheid

en desinteresse omtrent de verblijfplaats van zijn familieleden, in een uiterst risicovolle periode, wat

ernstig doet vermoeden dat verzoeker niet alleen in Mosul achterbleef en van zijn familie gescheiden

was.

Vervolgens stelt de commissaris-generaal vast dat verzoeker ondoorleefde verklaringen aflegt en een

bijna onbestaande kennis heef over de gebeurtenissen en het leven in de stad Mosul en de wijk

Rashidiya in het bijzonder, onder IS-bewind, met name omdat (i) verzoeker niet precies kan aangeven

wanneer IS de stad in handen nam, wat niet aannemelijk is, gezien dit een zeer ingrijpende gebeurtenis

was, gepaard gaand met zware gevechten, en tevens de laatste keer was dat hij zijn familie zag; (ii)

verzoeker niet verder komt dan het geven van algemene en vage opmerkingen omtrent het leven onder

IS-bewind; hij kan enkel zaken opnoemen, waarvan elkeen – die het nieuws enigszins volgde – op de

hoogte is; (iii) verzoekers kennis over de wijze waarop het bestuur in de stad onder IS-bewind werd

geregeld, ondermaats is; (iv) verzoeker vage verklaringen aflegt met betrekking tot de toegang tot

drinkbaar water, elektriciteit en voedsel hetgeen niet getuigt van een effectieve aanwezigheid terplekke

en zijn verklaringen met betrekking tot het drinkbaar water en gebruik van gsm en internet bovendien

niet in overeenstemming zijn met de hierover beschikbare informatie; (v) verzoeker er niet slaagt

concrete verklaringen af te leggen met betrekking tot de strijd om Mosul te heroveren op IS; hij komt

opnieuw niet verder dan opnieuw het geven van louter vage en algemene opmerkingen terwijl de

herovering nochtans gepaard ging met hevige gevechten, in het stadsdeel waar hij verbleef.

Ten slotte stelt de commissaris-generaal vast dat verzoeker weinig eensluidende verklaringen aflegt

over de wijze waarop hij Mosul eind december 2016 heeft verlaten: zo stelt hij eerst dat hij zich vrij kon

bewegen en de stad kon verlaten, omdat hij in het bezit was van een IS-identiteitskaart, om dan

vervolgens te verklaren dat hij het risico liep om te worden gedood als hij de stad zou verlaten. Verder

stelt verzoeker eerst dat er geen controleposten waren, om vervolgens te stellen dat de smokkelaar het

nodige heeft gedaan om hem uit de stad te smokkelen. De commissaris-generaal wijst terecht op het

volgende: “u spreekt zichzelf [tegen] – ofwel kon u vrij bewegen in IS-gebied met uw IS-kaart en in dit

geval kan niet worden ingezien waarom u een smokkelaar nodig had, ofwel had u een smokkelaar die

ene doorgang en uitreis uit de stad bij IS voor u regelde”. Volgens de commissaris-generaal is het hierbij

onaannemelijk dat verzoeker bij zijn verzoek om internationale bescherming een gewone Iraakse identi-

teitskaart voorlegt, gezien uit de beschikbare informatie blijkt dat Irakezen hun gewone identiteitskaart

dienden in te leveren wanneer zij een IS-identiteitskaart kregen.

2.4.6. Verzoeker slaagt er middels zijn verzoekschrift niet in om voormelde vaststellingen te weerleggen

of in een ander daglicht te stellen.

Verzoeker herhaalt zijn verklaringen omtrent de inval van IS in de stad Mosul en het leven onder IS-

bewind. Verzoeker schaart zich achter de verklaringen dat zijn ouders in het bezit waren van een vaste

telefoon en dat hij hen niet kon bereiken. Het zich louter scharen achter één van de tegenstrijdige

verklaringen, zonder elementen aan te voeren waarom die verklaringen de juiste zouden zijn, volstaat

niet om de vastgestelde tegenstrijdigheid op te heffen. De loutere overtuiging dat het “begrijpelijk” is dat

verzoeker niet op de hoogte was van de verblijfplaats van zijn familieleden op het ogenblik dat IS de

stad Mosul veroverde, volstaat evenmin. Hetzelfde geldt voor zijn verklaring dat hij “tevreden” was met

de kennis dat zijn ouders in een veilig kamp verbleven. De commissaris-generaal heeft op goede

gronden vastgesteld dat verzoekers “nalatigheid en klaarblijkelijke volstrekte desinteresse om ook maar

iets over de verblijfplaats en het lot van uw familie te weten te komen in een dermate chaotische en

risicovolle periode compleet onaannemelijk [is] en dan ook ernstig [doet] vermoeden dat u niet, zoals u

laat uitschijnen, alleen in de stad Mosul achterbleef en van uw familie gescheiden was”. Verzoeker

tracht deze verwijzing naar de chaotische en risicovolle periode nog aan te wenden als verantwoording
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waarom hij niet meer informatie kon inwinnen over de verblijfsplaats van zijn ouders, doch dit overtuigt

niet. Ook in een chaotische periode, kan redelijkerwijze worden verwacht dat verzoeker ernstige

pogingen onderneemt om het lot van zijn directe familie te achterhalen. Alleszins slaagde verzoeker er

wel in om zijn oom te bereiken, waarbij hij niet aannemelijk maakt waarom hij op dat ogenblik niet verder

concreet informeert naar de situatie van zijn familie. Er kan niet worden vastgesteld dat de commissaris-

generaal bij zijn beoordeling van verzoekers gedragingen aangaande het lot van zijn familie louter zou

zijn uitgegaan van “negatieve interpretaties”. De Raad wijst er in deze nog op dat verzoeker in zijn

gehoor nog aangaf ook in België – dus buiten de chaotische omgeving van Mosul – nog geen poging te

hebben ondernomen om zijn familie te contacteren. De verklaring hiervoor – dat hij het telefoonnummer

van zijn oom niet heeft – kan niet overtuigen (ibid. p. 12). Verzoeker slaagde er in het verleden immers

wel in een tweede keer zijn oom te contacteren in verband met zijn vertrek uit Mosul (ibid., p. 9). Ter

terechtzitting verklaart verzoeker dan weer wel kennis te hebben van de concrete verblijfplaats van zijn

ouders, namelijk een opvangcentrum in Domiz.

Wat betreft de inname van de stad Mosul door IS, het dagelijkse leven onder IS-bewind en de strijd om

Mosul te heroveren op IS, houdt verzoeker vol dat hij hierover wel degelijk meerdere malen

“gedetailleerde informatie” alsook “duidelijke en samenhangende verklaringen” heeft verschaft. De Raad

kan – in navolging van de commissaris-generaal – evenwel enkel vaststellen dat verzoekers

verklaringen zijn beperkt tot loutere algemeenheden, bekend voor eenieder die het nieuws enigszins

volgt. Door deze in zijn verzoekschrift nogmaals te herhalen, kan verzoeker de beoordeling van de

commissaris-generaal niet in een ander daglicht stellen.

Dat verzoeker bepaalde zaken kon vertellen over de inname van de stad Mosul door IS, neemt niet weg

dat het weinig overtuigend is dat hij in deze geen precieze datum kon aangeven, zoals de commissaris-

generaal terdege motiveert: “Vooreerst kan u niet precies aangeven wanneer de stad Mosul in handen

viel van IS. U kan wel aangeven dat het in juni 2014 was, u vermoedt bij het begin van de maand

(CGVS p. 7 en 8). Er kan nochtans verwacht worden dat een dermate ingrijpende gebeurtenis, mede

ook gelet op uw verklaringen dat dit de laatste keer was dat u uw familie zag en contact met hen had, in

uw geheugen gegrift zou staan en dat u zich de precieze datum, i.c. 10 juni 2014, wel degelijk nog zou

kunnen herinneren. Het is bovendien wel opmerkelijk dat u zich meent te herinneren dat op het moment

van de inval het WK voetbal plaatsvond (CGVS p. 7). Het mag wel ten zeerste verbazen dat u zich, op

het moment dat uw stad in handen viel van een nietsontziende en gruwelijke daden plegende

groepering zoals IS, waarbij u bovendien van uw familie zou zijn gescheiden, met iets dermate triviaals

als een wereldkampioenschap voetbal zou hebben beziggehouden indien u toen daadwerkelijk in de

stad Mosul aanwezig was. Dit eens te meer gezien er vier dagen van zware gevechten aan de

verovering van de stad Mosul voorafgingen en er aldus kan verondersteld worden dat u, indien uw

verklaringen de waarheid betreffen, op dat moment wel andere zaken aan uw hoofd zou hebben gehad

dan een voetbalcompetitie.”

De Raad kan verder aannemen dat een bevolking, onder IS-bewind, in een overlevingsmodus gaat en

zoveel mogelijk binnen blijft. Ook in deze omstandigheden kan echter worden verwacht dat verzoeker

meer concrete informatie kan verstrekken over het dagelijkse leven en dat zijn verklaringen hierover

coherent zijn, quod non in casu. Van verzoeker werd ook niet verwacht dat hij “alle details van het leven

in Mosul onder IS-bewind kent”. Wel werd verwacht dat hij concreet en doorleefd kon vertellen over de

implicaties van de aanwezigheid van IS op zijn dagelijks leven, over de wijze waarop IS het bestuur in

de stad regelde, over de toegang tot voedsel, water en elektriciteit, evenals over de strijd van zowel de

verovering en herovering op de stad. Dit zijn, gelet op verzoekers profiel, geen onredelijke

verwachtingen. Door in het verzoekschrift nogmaals algemeenheden te herhalen en te wijzen op de

chaotische situatie, brengt verzoeker de beoordeling van de commissaris-generaal niet aan het

wankelen. Bovendien mag worden verwacht dat waar verzoeker stelt dat hij zichzelf niet in de nesten

wilde werken, hij zich degelijk zou informeren over de regels en het dagelijks bestuur die het IS-bewind

oplegde.

Hetzelfde kan worden gesteld met betrekking tot de strijd om Mosul op IS te heroveren. Het betoog dat

verzoeker in het midden van deze strijd Mosul heeft verlaten en dat hij tijdens deze strijd vooral binnens-

huis is gebleven, vormt geen afdoende verklaring voor het gegeven dat hij over de heroveringsstrijd

geen duidelijke, concrete verklaringen kan afleggen, zoals door de commissaris-generaal terdege wordt

gemotiveerd als volgt: “U merkte in eerste instantie op dat u de hele tijd binnenzat en niet buitenkwam

(CGVS p. 30). U erop gewezen dat u toch wel iets zal opgevangen hebben van hetgeen er aan de hand

was indien u toen in de stad Mosul aanwezig was, haalde u enkel aan dat u via IS werd ingelicht tijdens

het vrijdagsgebed dat de peshmerga’s, de Amerikanen en de Europeanen bezig waren met

bombardementen. Wanneer het offensief startte, kon u niet zeggen (CGVS p. 30). Behalve dat jullie

door IS werden ingelicht, was er voor het overige niets zichtbaar in de stad of merkte u niets in het

dagelijkse leven van de strijd om de stad te bevrijden. U ging immers niet buiten (CGVS p. 31). Het mag
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duidelijk zijn dat dit geenszins aannemelijk is. Immers, uit de beschikbare informatie blijkt dat het Iraakse

leger, samen met de coalitietroepen, sinds oktober 2016 hevig strijd leverde en poogde de stad te

bevrijden. Hun acties startten bovendien toen aan de linker- /oostkant van de stad, nota bene het

gedeelte waar u toen beweerde aanwezig te zijn. U had het wel over bombardementen, maar kon dan

weer geen concrete plaatsen noemen die hierbij geviseerd of geraakt werden. U hield het erop dat

moskeëen en andere ontmoetingsplaatsen van IS-leden gebombardeerd werden. Welke dit waren, weet

u niet (CGVS p. 31 en 32).”

Verzoekers bewering dat hij een duidelijke en heldere verklaring over zijn vertrek heeft afgelegd, kan

evenmin overtuigen. De Raad herneemt het gestelde in de bestreden beslissing:

“Uw reis werd door uw oom geregeld en hij zorgde voor een smokkelaar om u de stad uit te krijgen. U

gevraagd hoe u uw wijk en de stad kon uitreizen, gezien de aanwezigheid van IS daar, haalde u aan dat

u vrij kon bewegen aangezien u in het bezit was van uw IS-identiteitskaart (CGVS p. 5 en 22). Dient hier

allereerst te worden opgemerkt dat het wel opmerkelijk is dat u thans uw Iraakse identiteitskaart

voorlegt, aangezien uit de beschikbare informatie blijkt dat inwoners van Mosul hun officiële

identiteitskaart moesten inleveren waarna ze een IS-kaart kregen uitgereikt. Dat u nog in het bezit bent

van uw officiële identiteitskaart, die in 2013 blijkt te zijn uitgereikt, is in het licht hiervan op zijn minst

opmerkelijk. Dit terzijde, voortgaand op uw antwoord dat u vrij kon bewegen, werd u gevraagd of IS u

dan zomaar de stad liet verlaten, dit rekening houdende met de situatie toen, i.c. de hevige strijd en

pogingen van het Iraakse leger en coalitietroepen om de stad te bevrijden. In tegenstelling tot uw

eerdere verklaring, stelde u ditmaal dat u het risico liep om te worden gedood als u de stad verliet

(CGVS p. 22). U dan nogmaals gevraagd hoe u er dan in geslaagd bent de stad uit te reizen, haalde u

weerom aan dat u vrij mocht bewegen in IS-gebied. U haalde nog aan dat er nergens controleposten

waren om Rashidiya alsook de stad Mosul buiten te reizen. U dan gevraagd of het niet nodig was om te

controleren wie de stad in- of uitreisde - mede gelet op uw beweringen dat IS sinds september 2016

mensen opriep om zich aan te sluiten bij de strijd om het kalifaat te verdedigen (CGVS p. 38) kan

verondersteld worden dat zij zich niet zomaar zouden neerleggen bij het vertrek van jongemannen,

potentiële strijdkrachten, uit de stad - uitte u het vermoeden dat uw smokkelaar het nodige wel zal

gedaan hebben, waarschijnlijk contacten had met IS om u buiten de stad te krijgen (CGVS p. 23). U er

dan op gewezen dat u zichzelf tegenspreekt - ofwel kon u vrij bewegen in IS-gebied met uw IS-kaart en

in dit geval kan niet worden ingezien waarom u een smokkelaar nodig had, ofwel had u een smokkelaar

die een doorgang en uitreis uit de stad bij IS voor u regelde - haalde u aan dat u het eigenlijk niet zeker

weet. Uiteindelijk hield u het erop dat het normaal is en dat u de waarheid vertelde (CGVS p. 23).

Opnieuw moet worden opgemerkt dat u er geenszins in geslaagd bent te overtuigen wat betreft het

moment van uw vertrek uit de stad Mosul. Gezien de chaotische en gevaarlijke omstandigheden die er

toen heerste(n), kan redelijkerwijs verondersteld worden dat u ook hier op een meer overtuigende en

doorleefde manier zou kunnen vertellen indien u daadwerkelijk, zoals u beweert, de waarheid vertelde.”

Door thans in zijn verzoekschrift een meer coherent verhaal te vertellen – en hierbij de eerder afgelegde

tegenstrijdigheden achterwege te laten – brengt verzoeker voormelde beoordeling niet aan het

wankelen. Waar verzoeker thans verweerder nog verwijt hierover “niet [te hebben] doorgevraagd”, dient

de Raad op te merken dat verzoeker in zijn gehoor meermaals de mogelijkheid werd geboden om zijn

verhaal dienaangaande uiteen te zetten. Eveneens werd hij geconfronteerd met de afgelegde

tegenstrijdige verklaringen en werd hem de mogelijkheid geboden hierop te repliceren (zie AD CGVS,

stuk 8, gehoorverslag, p. 6-7, 19-23). Het betoog ter terechtzitting dat verzoeker geen tijd had om zijn

verhaal te vertellen, strook niet met het gehoorverslag. Zoals gezegd, blijkt hieruit dat verzoeker

gedurende vier uur – met gebruikelijke pauzes – zeer uitgebreide en open vragen werden gesteld. In

tegenstelling tot wat verzoeker beweert, werd bovendien wel degelijk rekening gehouden met zijn

profiel, met name dat van een jongeman die wordt aanzien als een “goede strijdkracht”. Zo stelde de

commissaris-generaal terecht dat het onaannemelijk is dat verzoeker zonder problemen de stad Mosul

kon ontvluchten, aangezien IS “zich niet zomaar [zou] neerleggen bij het vertrek van jongemannen,

potentiële strijdkrachten”.

Dat verzoeker een kennis bezit over de geografische ligging van de stad Mosul, doet geen afbreuk aan

het voormelde. Zoals in de bestreden beslissing werd aangegeven, twijfelt de commissaris-generaal er

niet aan dat verzoeker oorspronkelijk afkomstig is van Mosul.

Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad dat de vaststellingen van verweerder over

verzoekers verklaringen inzake zijn beweerde verblijf in en vertrek uit Mosul eind december 2016 steun

vinden in het administratief dossier alsook pertinent en correct zijn. Verzoeker slaagt er niet in om deze

vaststellingen aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, te

verklaren of te weerleggen. In de bestreden beslissing wordt uitgebreid gemotiveerd over deze vast-
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stellingen. Het geheel van de motieven blijft onverminderd overeind en wordt door de Raad tot het zijne

gemaakt en overgenomen.

Het voorgelegde document, dat zoals besproken enkel een beperkte inhoud en bewijswaarde heeft en

op zich niet volstaat om een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken, wordt aldus niet

aangevuld door voldoende samenhangende, volledige en aannemelijke verklaringen inzake verzoekers

beweerde verblijf in en vertrek uit de stad Mosul eind december 2016.

De Raad kan, in navolging van verweerder – het geheel aan documenten en verklaringen in acht

genomen – geen geloof hechten aan verzoekers beweerde verblijf in de stad Mosul tot eind december

2016. Samen met de vaststelling dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde verblijf

in de stad Mosul tot eind december 2016, leidt deze vaststelling ertoe dat evenmin geloof kan worden

gehecht aan verzoekers vluchtrelaas en de beweerde vervolgingsfeiten, daar deze onlosmakelijk zijn

verbonden met zijn verblijfplaats.

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.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen

2.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.5.1. Gelet op het ongeloofwaardig karakter van zijn vluchtmotieven en vluchtrelaas kan verzoeker zich

hier niet langer op steunen om aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b)

van de Vreemdelingenwet.

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

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

vernederende behandeling of bestraffing omdat hij specifiek wordt geviseerd. Verzoeker maakt geen

gewag van andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Irak zou hebben gekend.

2.5.3. Met betrekking tot de vraag of verzoeker bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een Iraakse

nationaliteit niet volstaan.

In artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet wordt immers uitdrukkelijk gesteld dat er geen behoefte

aan bescherming bestaat 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 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 zich er vestigt. Uit een samenlezing van artikel 48/4 en 48/5, §

3 van de Vreemdelingenwet vloeit voort dat een beoordeling per regio van de veiligheidssituatie vereist

is om het risico te kunnen inschatten. In dit verband wijst de Raad er nog op dat verzoeker niet

aannemelijk maakt dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar Irak, louter door zijn aanwezigheid op het Iraakse grondgebied, een reëel risico zou

lopen op de in artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Verzoeker verklaart te zijn geboren in de wijk Rashidiya, in de stad Mosul en aldaar te hebben gewoond

tot aan zijn vertrek uit Irak eind december 2016.

Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij gedurende de laatste jaren voor

zijn vlucht uit Irak in de stad Mosul heeft verbleven, dit is tot eind december 2016. Gelet op dit feit,

maakt verzoeker evenmin aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie aldaar.

Verzoekers verwijzing in zijn verzoekschrift naar het EASO Country of Origin Information Report Iraq

van maart 2019, omtrent zijn “herkomstgebied”, is dan ook niet dienstig.
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Verder maakt verzoeker ook niet aannemelijk dat hij afkomstig is uit een gebied in Irak waarvoor, gelet

op het willekeurig geweld, de subsidiaire bescherming kan worden toegekend of waarvoor, al naar het

individuele geval, toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet.

Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel

geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoeker hierin manifest faalt.

In dit kader benadrukt de Raad dat het hem niet toekomt om te speculeren over de reële verblijf-

plaats(en) en verblijfsomstandigheden van verzoeker de laatste jaren voor zijn komst naar België, over

verzoekers reële problemen en situatie, noch over de vraag of verzoeker afkomstig is dan wel kan

verblijven in een land of regio waar geen risico op ernstige schade aanwezig is in de zin van artikel 48/5,

§ 3 van de Vreemdelingenwet.

De Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in Irak geen zwaar-

wegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar dit land een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het voormelde toont verzoeker niet aan dat in zijnen hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Irak een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.

2.6. Waar verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden vastge-

steld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze is beperkt tot het onderzoek naar de

nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker werd gehoord op het CGVS. Tijdens dit gehoor

kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon

hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit

alles in aanwezigheid van een tolk die het Badini machtig is. De Raad stelt verder vast dat de

commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle

gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het land van herkomst

van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit een lezing van het administratief dossier kan geenszins

worden afgeleid dat verweerder aan “cherry picking” zou hebben gedaan of zou zijn uitgegaan van de

meest negatieve interpretatie van verzoekers verklaringen. De stelling dat de commissaris-generaal niet

zorgvuldig is te werk gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.8. Verzoeker toont met zijn theoretische uiteenzetting – onder verwijzing naar artikel 4.1. van de

richtlijn 2011/95/EU en de richtlijnen van UNHCR – aangaande de bewijskracht van de stukken, de

samenwerkingsplicht en het voordeel van de twijfel niet aan dat de commissaris-generaal in strijd met

voormelde principes zou hebben gehandeld.

2.9. Waar verzoeker nog oud artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 geschonden acht,

merkt de Raad op dit artikel reeds werd opgeheven bij koninklijk besluit van 27 juni 2018, dit is voor het

nemen van de bestreden beslissing. Daarenboven maakt verzoeker op generlei wijze aannemelijk dat

zijn verzoek om internationale bescherming niet op een individuele, objectieve en onpartijdige wijze

werd beoordeeld, rekening houdende met alle elementen van de zaak, inclusief alle relevante landen-

informatie, of dat verweerder geen rekening zou hebben gehouden met enig relevant feit of gegeven dat

de bestreden beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen, zoals hierboven werd besproken.

2.10. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over

de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

2.11. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan

worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 19 van 19

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 zevenentwintig maart tweeduizend twintig

door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


