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nr. 255 213 van 28 mei 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DE WOLF

Louizalaan 54/3de verd.

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 3 december 2020 heeft

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

3 november 2020.

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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 10 december 2020 met

refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 21 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. DE WOLF en van attaché L.

VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraakse staatsburger te zijn van Arabische origine. U werd op X 1989 geboren te X.

U groeide er op in de wijk Al Jamiya samen met uw ouders en vier broers. Met uw vader heeft u sinds

jaren geen contact meer. U denkt dat uw broer O. in Turkije verblijft. Uw broers M. en A. baatten in

Bagdad een rantsoenwinkel uit en werden er in 2015 beschoten.
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Uw broer M. overleefde de aanval niet, uw broer A. vluchtte daarop uit het land en werd in 2016 in

België erkend als vluchteling (A.D., A.I.M.; CGVS: X en OV: X). Uzelf had geen hechte relatie met uw

gezin en was niet betrokken bij de activiteiten van uw broers en heeft hierdoor zelf nooit problemen

gekend.

Tussen 2007 en 2008 begon u te studeren aan de universiteit voor technologie in Bagdad. Na een jaar

hebt u deze studies echter gestaakt en begon te werken bij verschillende informaticabedrijven. Zo was u

tot 2009 aan de slag bij de firma ‘Samaa Bagdad’ als navigator, vervolgens werkte u tot 2013 of 2014 bij

de firma ‘Haled Rafidayn’ als netwerk administrator en daarna was u een aantal jaar werkloos. Doordat

u tijdens uw carrière als werknemer ook altijd als freelancer gewerkt had, had u zelf een som geld bijeen

gespaard en startte uw eigen firma ‘Bitbite’ op.

In 2017 richtte u samen met uw vriend A. de firma ‘CNC’ op. Dit bedrijf werd niet officieel geregistreerd,

maar met uw zakenpartner A. maakte u de afspraak dat u als partner zou instaan voor het technische

gedeelte en A. als tweede partner instond voor het financiële gedeelte. Zonder uw medeweten had A.

een werknemer uit uw bedrijf, H., samen met zijn oom sjeik A., aangesteld als derde partner. De oom

van H. was een hooggeplaatste figuur uit een machtige stam. U ging niet akkoord met deze beslissing,

waarop H. samen met zijn oom en nog een aantal andere stamleden in het bedrijf langs kwamen. U had

tijdens deze meeting gezegd dat men moest zweren op de Koran dat H. nu een partner was, had ook

scheldwoorden gebruikt en zat zenuwachtig met uw voet te tikken. Deze gedragingen hadden H.’s oom

en de andere stamleden opgevat als een vernedering. Kort daarna werd u uitgenodigd om de stam van

H. in Basraa te ontmoeten, ten einde een bemiddeling voor het probleem uit te werken. Tijdens de

ontmoeting legde H.’s stam twee valse arrestatiebevelen op uw naam voor. Zij zouden deze

arrestatiebevelen vernietigen indien u in ruil zou afzien van de rechten die u had in de firma ‘CNC’,

alsook een boete van 50 miljoen zou betalen. U besloot om hun eisen in te willigen, trok uzelf terug uit

het bedrijf en begon de boete in schijven af te betalen. In de eerste helft van 2018 was deze boete

volledig afbetaald en hebt u geen contact meer gehad met deze mensen.

In 2018 begon u te werken bij de firma ‘Giganet’, waarvoor u consultaties deed. In mei 2018 werd u voor

een opdracht naar de Koerdische firma ‘Serd Fiber’ in Suleymania gestuurd, waar u een gesprek met

geheime informatie opving. De directeur, F.A.B., had namelijk een meeting met een van zijn partners,

Om., toen u er samen met K., een technicus van ‘Serd Fiber’, toevallig voorbij kwamen. K. ging binnen

in de meeting om te melden dat een zendmast in de woestijn defect was, waarop de directeur vroeg om

welke mast het precies ging. K. antwoordde dat het ging om de kabel in Batnaya in de buurt van Mosul,

die levert aan Daesh. Directeur F. had gezien dat u dit gesprek gehoord had en maande u aan om deze

info met niemand te delen. Na die dag heeft u nooit meer contact met F. gehad. Uw werkgevers van het

bedrijf ‘Giganet’, Z. en zijn vader Dokter H., raadden u echter in de periode daarop aan om de firma te

verlaten. Zij hadden namelijk van ‘Serd Fiber’ de opdracht gekregen om u te ontslaan als ze nog langer

wilde blijven samenwerken met hen.

In januari of februari 2019 was er in Batnaya een kabel, die internet voorzag voor gans Mosul, defect. U

ging ter plaatse kijken om de kabel te herstellen, deed het luik boven de kabel open en zag dat er een

bermbom geplaatst was. U meldde uw vondst bij de dichtstbijzijnde controlepost en besloot dat u niet

langer in Bagdad kon blijven. In september of oktober 2019 vertrok u naar Erbil, waar u nog een drietal

maanden in een hotel verbleef.

U besloot om de eindejaar periode te vieren in België en vroeg daarom een visum aan. Op 13 januari

2020 kwam u aan in België met een visum dat geldig was tot en met 12 februari 2020. Omwille van de

vele problemen die u meegemaakt had in Irak, besloot u om in België te blijven en diende een verzoek

om internationale bescherming in op 5 februari 2020.

Op de dag dat u asiel aanvroeg in België, kwam u te weten dat de Koerdische firma ‘Serd Fiber’ officieel

werd opgedoekt.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw paspoort met visum, uw

identiteitskaart, uw nationaliteitsbewijs, een rekening van een hotel in Erbil, en een usb-stick met daarop

(1) een geluidsopname waarop te horen is dat iemand u uitnodigt om de derde partner van CNC te

ontmoeten, (2) een geluidsopname waarop een meeting over uw werk bij Giganet te horen is, (3) een

screenshot van een gesprek tussen u en A. over de problemen met A., en (4) een screenshot van een

gesprek tussen u en A..
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B. Motivering

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

worden opgemerkt dat na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief

dossier, u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

kunnen blijken, en dat het Commissariaatgeneraal 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.

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u daadwerkelijk een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie koestert dan wel een reëel risico zou

lopen op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U vreest bij terugkeer naar Irak om vervolgd te worden door leden van het bedrijf ‘Serd Fiber’ als ook

door de leden van het bedrijf ‘CNC’ (CGVS, p. 10-12). U kan het CGVS hier echter niet van overtuigen

omwille van volgende redenen.

Om te beginnen zijn uw beweerde problemen met het bedrijf ‘Serd Fiber’ niet aannemelijk, noch actueel.

Zo haalt u aan dat u in mei 2018 tijdens een werkbezoek (als werknemer van de firma Giganet) in dit

bedrijf per toeval geheime informatie opving met betrekking tot de levering van internet aan Islamitische

Staat (IS) in Batnaya (CGVS, p. 12-13). Eerst en vooral wordt opgemerkt dat u op geen enkele wijze

aantoont dat u effectief bij ‘Giganet’ gewerkt hebt, daar u geen arbeidsovereenkomst of contract

getekend hebt (CGVS, p. 15), wat de wenkbrauwen doet fronsen. Indien alsnog zou worden

aangenomen dat u werkte voor dit bedrijf, vertelt u meer specifiek dat u samen met een technicus van

‘Serd Fiber’, K., langs een vergadering van de directeur F. voorbij kwam, waarop K. de directeur

aansprak op het feit dat er een defect was aan de internetvoorziening voor IS (CGVS, p. 15). Het is

echter compleet ongeloofwaardig dat een werknemer van Serd Fiber zomaar bij zijn directeur, die

trouwens al in een meeting zat met een andere partner Om. (CGVS, p. 12), zou binnenvallen en

aanspreken over deze hoogst geheime informatie, wetende dat u – iemand die hierover niets mag

weten – vlakbij hem staat en dus alles zou kunnen horen. Toen u gevraagd werd hoe het komt dat K. zo

onvoorzichtig was met deze info, antwoordt u simpelweg dat Koerden een “beetje naïef” zijn en alles

vertellen wat ze denken (CGVS, p. 16), hetgeen niet als een afdoende verklaring wordt beschouwd.

Daarenboven wordt het uiterst vreemde tijdstip van dit gesprek over de internetlevering aan IS

opgemerkt: u ving in mei 2018 op dat het Koerdische ‘Serd Fiber’ internet leverde aan IS, in de buurt

van Mosul en zegt ook dat de rechterkant van de stad toen nog in handen was van IS (CGVS, p. 13),

maar volgens de beschikbare landeninformatie werd IS reeds eind 2017 verdreven uit de regio (zie

administratief dossier EASO Country of origin information report Iraq – Security situation van maart

2019, p. 16-18; weblink: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraqsecuritysituation.pdf)

waardoor het niet aannemelijk is dat iemand tout court nog internet levert aan hen, wat opnieuw sterk de

geloofwaardigheid van uw relaas ondermijnt. Vervolgens zegt u dat u meteen na dit gesprek door de

directeur werd aangesproken met de vraag of u iets gehoord had, waarop u ontkende (CGVS, p. 12)

maar daarna nooit meer zelf rechtstreeks door het bedrijf werd gecontacteerd of bedreigd (CGVS, p.

14). Uw werkgevers van Giganet, Z. en dokter H., werden echter wel nog gecontacteerd door F. met de

eis om u als werknemer te ontslaan indien zij de samenwerking wilden verzetten zetten (CGVS p. 14).

Hieruit kan besloten worden dat er eigenlijk nooit een ernstige dreiging voor uw leven werd geuit door

uw vermeende vervolgers van ‘Serd Fiber’. Ook het feit dat u na mei 2018 nog maandenlang in het

bedrijf bent blijven werken, wijst op het feit dat er geen concrete, ernstige dreiging aan uw adres was. U

besloot namelijk pas in januari of februari 2019 (bijna een jaar later), nadat u een bom had ontdekt bij de

internetkabel in Batnaya, dat u niet langer bij Giganet kon blijven werken. Daarenboven zegt u dat u

meteen na het vinden van de bermbom begin 2019 naar Erbil bent gevlucht (CGVS, p. 13) en er dan

nog een drietal maanden in een hotel verbleef alvorens u het land verliet (CGVS, p. 5). De factuur van

het hotel in Erbil die u echter voorlegt, geeft weer dat u er pas op 21 november 2019 november bent

ingecheckt. Deze tweede inconsistentie in de door u opgehangen tijdslijn, draagt opnieuw bij tot de

ongeloofwaardigheid van de door u voorgestelde feiten. Tot slot geeft u aan dat ‘Serd Fiber’ op de dag

van uw asielaanvraag (op 5 februari 2020) werd opgedoekt (CGVS, p. 11) waardoor uw vermeende

vervolger de facto actueel niet meer bestaat en er dus, nogmaals, niet (langer) kan gesproken worden

van een vervolging in uw hoofde.

Ten tweede zijn uw vermeende problemen met het bedrijf ‘CNC’ eveneens niet actueel.
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Eerst en vooral wordt opgemerkt dat u op geen enkele wijze kan aantonen dat u effectief dit bedrijf heeft

opgericht, daar u geen enkele akte of enig ander document voorlegt. Indien nog zou worden

aangenomen dat u in 2017 samen met uw vriend A. de firma ‘CNC’ oprichtte, er onenigheid ontstond

doordat u niet akkoord was met de komst van H. en zijn familie als derde partner, en de situatie

uiteindelijk escaleerde doordat zij zich door u vernederd voelden, merkt het CGVS op dat u zelf letterlijk

aangaf dat er uiteindelijk door middel van een stammenoverleg een oplossing werd gezocht voor dit

probleem (CGVS, p. 18-19). U willigde na deze bemiddeling ook de eisen van de tegenpartij in door

uzelf uit het bedrijf terug te trekken en een boete in schijven af te betalen t.e.m. de eerste helft van

2018, waarna u ook niets meer van hen hoorde, noch enige bedreigingen ontvangen heeft (CGVS, p.

19). Gezien het gegeven dat dit probleem zich voordeed tussen 2017 en 2018, er een regeling werd

getroffen ten einde het probleem op te lossen én u sindsdien geen contact meer hebt gehad met uw

vermeende belagers, moet hieruit geconcludeerd worden dat er in deze zaak niet kan gesproken

worden van een actuele vervolging aan uw adres.

Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat u door middel van een visum vanuit Erbil naar België

bent gereisd, oorspronkelijk met het idee om hier als toerist de eindejaar periode door te brengen en

daarna terug te keren (CGVS, p. 10). Hiermee toont u aan dat u niet halsoverkop bent moeten vluchten

uit uw land uit een prangende vrees voor vervolging, maar u eerder rustig uw reis vanuit Erbil hebt

kunnen voorbereiden en ook een terugkeer voor u zeker mogelijk was. Op 5 februari 2020, een aantal

dagen voor het verlopen van uw visum op 12 februari 2020 en ruim 3 weken na uw aankomst in België,

besloot u echter toch een asielvraag in te dienen omdat u merkte dat u hier meer rust vond dan in Irak

(CGVS, p. 20) en dus niet omdat de situatie in Irak onhoudbaar was, noch dat er zich ginds plots een

escalatie van uw vermeende problemen voordeed. Deze vaststellingen geven uw asielaanvraag een

opportunistisch karakter en tonen niet aan dat u een gegronde vrees voor vervolging in Irak koestert.

De documenten die u neerlegt, kunnen bovenstaande vaststellingen niet weerleggen. Uw identiteitskaart

en nationaliteitsbewijs zijn indicatief voor uw identiteit en herkomst, wat in deze beslissing niet wordt

betwist. Uw paspoort met visum tonen aan dat u legaal naar België bent afgereisd, maar wijst er echter

op dat u, zoals in bovenstaande alinea gemotiveerd werd, niet halsoverkop uw land ontvlucht bent en

toont aan dat u pas een aantal dagen voor het vervallen van dit visum (dd 12/02/2020) een asielvraag

hebt ingediend. De geluidsopname waarop te horen is dat een persoon u uitnodigt om de derde partner

van ‘CNC’ (H.) te ontmoeten, is indicatief voor het gegeven dat u uitgenodigd werd om de onenigheid

vredevol, door middel van overleg op te lossen maar toont geenszins een vervolging in uw hoofde aan.

De geluidsopname waarop een meeting tijdens uw werk bij Giganet te horen is, is indicatief voor uw

bewering dat u bij Giganet gewerkt heeft maar toont in geen enkel opzicht aan dat u door deze job

problemen hebt gekend. Het screenshot van een gesprek tussen u en A. over de problemen met A. (de

oom van H.), zijn indicatief dat u en uw zakenpartner A. ooit een gesprek gehad hebben over problemen

met een derde zakenpartner, maar tonen geenszins een vervolging in uw hoofde aan. Het screenshot

van een gesprek tussen u en A. ten slotte, zijn een indicatie dat u ooit een gesprek gehad hebt met A.

over de aanstelling van zijn neef H. als nieuwe zakenpartner, maar toont eveneens geenszins een

vervolging in uw hoofde aan. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de laatst genoemde

geluidsopnames en screenshots van chatberichten op zich weinig tot geen bewijswaarde hebben,

gezien ze gemakkelijk zelf door u en/of iemand anders in scène gezet kunnen zijn.

Wat betreft het probleem dat uw familieleden hebben meegemaakt, namelijk de aanslag op uw broers

Mustafa en A. in 2015 omwille van hun rantsoenwinkel, wordt opgemerkt dat u in dit verband verklaart

dat u niets te maken had met hun beroepsactiviteit en u ook nooit problemen ondervonden hebt in dit

kader (CGVS, p. 7). Hieruit kan dus niet geconcludeerd worden dat u wegens de vervolging ten aanzien

van uw familieleden een gegronde vrees dient te koesteren voor vervolging in Irak of dat u er een reëel

risico zou lopen op het lijden van ernstige schade.

Het CGVS wijst ten slotte op het feit dat u tijdens het persoonlijk onderhoud uitsluitend verwijst naar

problemen die u had in het kader van uw beroep als informaticus en brengt u geen elementen naar voor

die getuigen van een persoonlijke en systematische vrees in de zin van de Conventie, namelijk op basis

van uw ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of uw politieke

overtuiging. Logischerwijs wordt dan ook de gegrondheid van uw verzoek om internationale

bescherming betwist, daar u geen vrees in vluchtelingrechtelijke zin in uw hoofde weet aan te tonen.

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

ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer er zwaarwegende gronden zijn om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het
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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.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak worden 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/ Country_Guidance_Iraq_2019.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. UNHCR wijst er op dat verzoekers afkomstig uit “conflict-

affected areas”, afhankelijk van de individuele omstandigheden van de zaak, nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld.

In de 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 tevens 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.

De voornoemde aspecten worden in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in

Irak, die gebaseerd is op het geheel van de landeninformatie waarover het CGVS beschikt (zie infra).

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 zijn. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Irak. In de EASO Guidance

Note wordt voorts aangegeven dat er voor geen enkele Iraakse provincie geconcludeerd kan worden dat

er sprake is van een situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld in het kader van een gewapend

conflict, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger louter

door zijn of haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige

schade in de zin van artikel 15 c) van de (herschikte) Kwalificatierichtlijn.

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de

actuele situatie in Irak, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de

provincie Bagdad te worden beoordeeld. Dit gebied omvat zowel de stad Bagdad als enkele omliggende

districten. De stad Bagdad stad bestaat uit de volgende negen districten: Adhamiyah, Karkh, Karada,

Khadimiyah, Mansour, Sadr City, Al Rashid, Rusafa en 9 Nissan. De provincie bevat verder nog de

districten Al Madain, Taji, Tarmiyah, Mahmudiyah en Abu Ghraib. Het gebied rondom de stad Bagdad

wordt ook wel aangeduid met de term Baghdad Belts. Het betreft echter geen officiële term in de

bestuurlijke indeling van Irak, noch is het een eenduidig afgebakend geografisch gebied. Wel is het

duidelijk dat deze Belts zich zowel in de provincie Bagdad als daarbuiten bevinden. De

geweldincidenten die plaatsvinden in dat gedeelte van de Belts dat in de provincie Bagdad gelegen is

werden mee in rekening gebracht bij het beoordelen van de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad.
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Uit een grondige analyse van de beschikbare landeninformatie (zie het EASO Country of Origin

Report Iraq: Security situation van maart 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/

easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pdf of https://www.cgvs.be/nl; en de COI Focus

Irak – veiligheidssituatie in Centraal- en Zuid-Irak van 20 maart 2020, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/nl/ landeninfo/de-veiligheidssituatie-centraal-en-zuid-irak of https://www.cgvs.be/nl)

blijkt dat de veiligheidssituatie grondig is gewijzigd sinds 2017.

De veiligheidssituatie in Centraal-Irak en Bagdad werd sinds 2013 grotendeels bepaald door de

opkomst van en de strijd tegen de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Toenmalig eerste minister

al-Abadi verkondigde op 9 december 2017 dat het laatste stukje ISIS-territorium op Iraaks grondgebied

was heroverd, en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de terreurorganisatie.

De herovering van gebieden bezet door ISIS heeft een duidelijk voelbare impact gehad op de

veiligheidssituatie in Centraal-Irak in het algemeen en Bagdad in het bijzonder. Het aantal

veiligheidsincidenten kende in 2018 een daling ten opzichte van het jaar voordien, een trend die in 2019

aanhield. Ook het aantal te betreuren burgerdoden is sinds de overwinning op ISIS sterk gedaald. Voor

2019 wordt het beeld sterk beïnvloed door het geweld dat plaatsvond in de context van de grootschalige

betogingen, waarbij in het najaar veel slachtoffers vielen (zie infra).

De provincie Bagdad staat onder controle van de Iraakse autoriteiten waarbij de Iraqi Security Forces

(ISF) samen met de Popular Mobilization Forces (PMF) instaan voor de veiligheidscontroles en de

ordehandhaving. Volgens de beschikbare informatie is het aantal controleposten in de stad verder

gedaald. De controleposten worden bemand door leden van de ISF. De PMF beschikken dan weer over

een veiligheidssysteem binnen de wijken zelf. ISIS controleert geen grondgebied in de provincie maar

beschikt wel over actieve cellen in de ‘Baghdad belts’.

In 2019 en begin 2020 werd de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad gekenmerkt door drie op

elkaar inwerkende ontwikkelingen. Het gaat om de daling van het geweld dat kan worden

toegeschreven aan ISIS; de demonstraties tegen de heersende politieke klasse, de regering en de

buitenlandse inmenging in de Iraakse politiek die het politieke leven in de hoofdstad sinds oktober 2019

domineren; en de toename van de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten met als hoogtepunt

de droneaanval op de bevelhebber van de Iraanse Republikeinse Garde, Qassem Soleimani, en het

adjunct-hoofd van de PMF, Abu Mahdi al- Muhandis.

Nadat het aanzienlijke verliezen had geleden in 2017, zijn de activiteiten van ISIS in Bagdad en de

‘Baghdad Belts’ in de periode van 2018 tot begin 2020 beperkt gebleven. Vanuit de gebieden waar het

traditioneel steun heeft genoten, is ISIS nog wel in staat om aanvallen uit te voeren in het stedelijk

centrum van Bagdad maar de dreiging die uitgaat van de organisatie is steeds verder afgenomen. Het

maandelijkse aantal veiligheidsincidenten dat in de provincie plaatsvond en kan worden toegeschreven

aan ISIS, is sinds begin 2018 sterk gedaald en was gedurende 2019 relatief stabiel op een laag niveau.

ISIS bedient zich nog nauwelijks van gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en

aanvallen door guerrillastrijders met infanteriewapens, maar kiest momenteel bijna uitsluitend voor

kleinschalige aanvallen, onder andere met explosieven of vuurwapens. Aanvallen waarbij militaire

tactieken worden gehanteerd zijn uitzonderlijk. Er vinden nog nauwelijks door ISIS gepleegde zware

aanslagen plaats in de provincie. Naast aanvallen gericht op specifieke doelwitten, waaronder de ISF en

PMF, vinden ook kleinschaligere aanslagen plaats. Ondanks de omvangrijke veiligheidsmaatregelen

van politie, leger en milities maken deze aanslagen nog altijd slachtoffers onder de burgerbevolking. Het

merendeel van deze aanvallen door ISIS vindt plaats in de Baghdad Belts al is het aantal incidenten, en

het aantal burgerdoden dat hierbij valt, nog steeds beperkt. De burgerbevolking kan last ondervinden

van veiligheidsoperaties uitgevoerd door de ISF tegen schuil- en wapenopslagplaatsen van ISIS.

Dergelijke acties vinden vooral plaats in de rurale buitengebieden van de provincie. Hierbij vielen geen

burgerslachtoffers.

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

het geweld dat plaatsvindt in het kader van de betogingen die sinds het najaar van 2019 gehouden

worden (zie infra) is het geweld in Bagdad sinds 2018 hoofdzakelijk persoonlijk, doelgericht politiek of

crimineel geweld. Geweld tegen burgers wordt gebruikt om geld te verdienen, of om personen die men

als een buitenstaander, politieke tegenstander of behorend tot een andere etnie beschouwt weg te

jagen. Dit geweld neemt de vorm aan van (politieke) intimidatie, afpersing, schietpartijen, berovingen,

gewapende schermutselingen en doelgerichte moorden.
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De prominent aanwezige sjiitische milities staan weliswaar mee in voor de veiligheidscontroles en de

ordehandhaving in Bagdad maar blijken op hun beurt evenwel, samen met criminele bendes en

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

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

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

te worden van sjiitische milities dan sjiieten. De omvang van het sektarisch geweld bereikte na 2014

echter nooit het geweldsniveau van het sektarisch conflict in 2006-2007. Deze milities hebben door de

militaire overwinning tegen ISIS verder aan invloed gewonnen, en wensen nu ook politiek kapitaal te

slaan uit hun machtspositie. Zij zijn eveneens betrokken bij gewapende confrontaties tussen henzelf en

de ISF. Dergelijke clashes vonden meerdere malen plaats in het centraal en oostelijk deel van Bagdad

en wijzen op een mogelijke machtsstrijd tussen de ISF en PMF-troepen. De verschillende milities in

Badgad zijn ook verwikkeld in een gewelddadige concurrentiestrijd waarbij ze elkaar bekampen.

De escalatie in 2019 van het conflict tussen Iran, de pro-Iraanse groeperingen en de VS in Bagdad

resulteerde in aanvallen op militaire installaties van de VS en de internationale coalitie door eenheden

van de PMF of door Iran. Bij deze aanvallen werden ook installaties en manschappen van het Iraakse

leger getroffen die zich op dezelfde plaatsen bevonden. Een van deze aanvallen betrof een raketaanval

op een mediabedrijf in het district Karrada waarbij een burger om het leven kwam.

De betogingen zijn vooral geconcentreerd in het centrum van de stad, met het Tahrir-plein en de

aanpalende straten als epicentrum van de protestbeweging. Ook op andere plaatsen in de stad vinden

demonstraties plaats. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de autoriteiten hardhandig optreden tegen

personen die betrokken zijn bij de protestacties tegen de regering, en dat er hevige, gewelddadige

confrontaties tussen betogers enerzijds en de ordediensten en andere gewapende actoren anderzijds

plaatsvinden. De betogers worden blootgesteld aan verschillende vormen van geweld (bv. arrestaties

tijdens en buiten de betogingen, beschietingen, enz.). Een minderheid van de betogers gebruikt zelf ook

geweld tegen de ordetroepen of op de door hen geviseerde instellingen. Dit politiek geweld is

doelgericht van aard en kadert niet binnen een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van

de Vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat

confrontaties aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen

onderling strijden.

Uit voorgaande vaststellingen blijkt derhalve dat een groot deel van het geweld dat er in de provincie

Bagdad plaatsvindt doelgericht van aard is. Vanaf begin oktober 2019 viel de overgrote meerderheid

van de burgerdoden in Bagdad bij de confrontaties die tijdens de betogingen plaatsvonden, en in

aanvallen op betogers en activisten buiten de eigenlijke protesten. Het aantal burgerdoden dat in 2019

in de provincie viel buiten de context van de betogingen lag lager dan in 2018.

Volgens IOM telde Irak op 31 december 2019 1.414.632 ontheemden (IDP’s) en keerden ruim 4.5

miljoen onheemden ondertussen terug naar hun regio van oorsprong. De terugkeerratio naar de

provincie Bagdad bedroeg eind 2019 69 %. Soennitische Arabieren vormden 89% van de

teruggekeerde ontheemden. Naast stabiele relocatie zijn de redenen waarom IDP’s niet naar hun regio

van herkomst terugkeerden divers. Gebrek aan werkgelegenheid, basisvoorzieningen en

woongelegenheid, een onzekere veiligheidssituatie in de regio van herkomst of een gewijzigde etno-

religieuze bevolkingssamenstelling worden onder meer aangehaald als een reden om niet terug te

keren.

Zij er volledigheidshalve nog op gewezen dat het EHRM in het arrest in de zaak D. et al. V. Roemenië

van 14 januari 2020 (zaak nr. 75953/16) zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3

EVRM omwille van de veiligheidssituatie in Irak nogmaals heeft bevestigd. Het Hof stelde vast dat er

geen elementen voorlagen die erop wijzen dat de situatie in Irak aanzienlijk veranderd zou zijn sinds

haar arresten in de zaken J.K. et al. v. Zweden (zaak nr. 59166/12) en A.G. v. België (zaak nr.

68739/14), respectievelijk uitgesproken op 23 augustus 2016 en 19 september 2017, waarin het Hof

oordeelde dat de veiligheidssituatie in Irak niet van dien aard is dat de verwijdering van een persoon een

schending van artikel 3 EVRM zou inhouden.

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

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

omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming, aanleiding kan geven tot de

toekenning van een internationale beschermingsstatus. Als een uit Bagdad afkomstig Irakese verzoeker

omwille van zijn of haar specifieke profiel bescherming nodig heeft, wordt die dan ook verleend.
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Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

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

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

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

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

vreemdelingenwet.

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

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

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

uw leven of persoon.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Bagdad.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig

geweld.

C. Conclusie

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

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

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

2. Verzoekschrift en stukken

2.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van

“- artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) ;

- artikel 1 A van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 ;

- art. 48/3 tot 6 van de wet van 15 december 1980 ;

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

bestuurshandelingen (gebrek in de motivering) ;

- het algemeen beginsel van voorzichtigheid ;

- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een

behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente

elementen)”.

Verzoeker ontwikkelt het middel als volgt:

“3.1. In hooforde: erkenning van de status van vluchteling

3.1.1. De aangevoerde argumenten in de bestreden beslissing

a) de beweerde problemen met het bedrijf “Serd Fiber” zijn niet aannemelijk, noch actueel

[…]

Men dient als verweer hiertegen bepaalde opmerkingen te maken.

Vooreerst merkt men op dat verzoeker tewerkgesteld was bij Giganet op het moment dat hij een missie

vervuld bij Serd Fiber

Hij legt hieromtrent het volgende neerlegt (nieuwe stukken in het kader van huidig beroep):

- bankafschriften die een vast salaris aantonen in 2018 (stukken 3)

- certificaat tewerkstelling Giganet (stuk 7)

- emails (stukken 8)

dit is het onbetwistbaar bewijs of tenminste begin van bewijs van de tewerkstelling bij Giganet in het

kader van dewelke verzoeker een missie volbracht bij Serd Fiber. De missie bij Serd Fiber is eveneens

door de gedetailleerde verklaringen van verzoeker hieromtrent geloofwaardig.

Ten tweede is het nodig ook enige reserve aan te geven in de redenering van de verwerende partij

omtrent het tijdstip en de omstandigheden van het gesprek tussen K. (collega van verzoeker) en de

directeur van Serd Fiber betreffende het feit dat er een defect in de internetvoorziening was voor de IS.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat verzoeker aangeeft dat het een dringende zaak is, wat een

uitleg verschaft voor het feit dat K. roekeloos met de informatie omging: het probleem diende snel te
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worden opgelost waardoor hij er minder op attent was dat iemand het gesprek hoorde. Daarnaast was

verzoeker een vertrouwde collega.

Verwerende partij geeft verder aan dat de IS reeds verdreven was uit de regio eind 2017. Echter men

dient te benadrukken dat het “officieel” verdrijven van de IS uit de regio niet betekent dat zij nergens

meer te bespeuren zijn. Verzoeker geeft aan dat zij nog steeds in de woestijn aanwezig waren en dat de

internetvoorzieningen bv. niet stopgezet werden. Hoewel er geen publieke aanwezigheid meer was ten

gevolge van de “officiële” verdrijving, was de IS nog steeds “ondergronds” officieus actief in de regio

waardoor het gesprek dat verzoeker hoorde in Serd Fiber niet onaannemelijk is.

Dit is uiteraard niet iets dat kan bewezen worden door officiële documenten door verzoeker. Hij tracht

wel enig inzicht te brengen in deze problematiek door een whatsapp bericht neer te leggen van K.

(collega) en een artikel die de aanwezigheid van ISIS in Mosul na de bevrijding bevestigt (stukken 9 en

10).

Dit idee wordt wel besproken in verschillende bronnen waar duidelijk wordt gemaakt dat de oorlog niet

gewonnen is en de belagers niet werden overwonnen:

[…]

Het betoog van verwerende partij overtuigt niet waardoor de omstandigheden die beschreven worden

door verzoeker als geloofwaardig dienen te worden beschouwd.

Men benadrukt voor het overige dat de bovenvermelde feiten de oorsprong zijn van de paniekaanvallen

van verzoeker (ongeveer 3x per dag sindsdien).

Inderdaad, na de feiten kregen Z. en Dokter H. (Giganet) de aanbeveling van de mensen van Serd Fiber

om verzoeker te ontslaan. Z. raadde hem zelfs aan te vertrekken om zijn leven niet in gevaar te

brengen. Verzoeker was ontzettend angstig tijdens die periode (p. 10 GV).

Verzoeker stopte met werken voor het bedrijf toen hij de bermbom ontdekte (januari-februari 2019) en hij

opnieuw zeer ernstig bedreigd werd (p. 12-13 GV). dit was immers de druppel die de emmer deed

overlopen. Verzoeker informeerde de controlepost over zijn vondst en wanneer hij hoorde dat de

ontmijningsdienst en het leger gingen worden opgeroepen, vluchtte hij.

Hij nam de voorzorgsmaatregel te verhuizen naar Erbil om zich te verstoppen. De Koerdische politie

Asayish weigerde hem iets te laten huren (p. 10 GV).

Verzoeker geelt duidelijk aan op p. 17 GV waarom zijn vrees actueel is: hij beschikt over veel informatie,

omdat hij veel gezien heeft. Dit gaat niet enkel over het gesprek dat hij hoorde en de bermbom die hij

vond. Hij kwam in contact met bepaalde informatie door het feit dat hij informaticus was voor

verschillende machtige bedrijven. Het is belangrijk niet uit het oog te verliezen dat verzoeker de twee

laatste incidenten vertelde maar dat deze moeten gezien worden in een algemene context. Verzoeker

maakte duidelijk dat hij reeds ervoor problemen ervaarde maar probeerde hiermee te leven.

Recent dacht hij erover om informatie vrij te geven en had er zelfs een wahtsapp conversatie over om

op live-radio over deze thematiek te spreken, met de admin van een facebook-pagina, maar deed dit

uiteindelijk niet.

b) de beweerde problemen met het bedrijf “CNC” zijn niet actueel

Verwerende partij meent dat de aangehaalde problemen met CNC niet meer actueel zijn. Verzoeker zou

niet aantonen dat het bedrijf ooit zou zijn opgericht door hem en dat hoe dan ook het probleem werd

opgelost door bemiddeling alsook de inwilling van de eisen, nl. het betalen van de boete. Er zijn

overigens geen bedreigingen meer ontvangen of contacten gelegd.

Verzoeker geeft hieromtrent aan dat er geen officiële documenten werden opgesteld omtrent de

oprichting van CNC, waardoor de bewijslast bijzonder zwaar en moeilijk doorweegt voor hem.

Hij brengt echter wel een begin van bewijs aan met de geluidsopname waarop te horen is dat hij wordt

uitgenodigd om de derde partner van CNC (H.) te ontmoeten. Dit bewijs kan niet zomaar weggeschoven

worden zonder meer.

Het feit dat hij sindsdien geen contact meer heeft met de betrokken personen betekent niet dat hij geen

vervolging meer vreest.

Zijn belagers waren immers machtige personen, die religieus radicaal waren, leden van zeer belangrijke

familie’s. Ze hadden valse arrestatie bevelen legen verzoeker, waarvan niet geweten is wat ervan

geworden is. Dit duidt op brede macht die eventueel nog opnieuw zou kunnen worden gebruikt tegen

verzoeker. Ze kunnen hem nog altijd vinden.

c) aankomst in België met visum

Verzoeker heeft Erbil verlaten door middel van een visum voor België wat volgens verwerende partij

aangeeft dat er geen vrees tot vervolging bestaat aangezien de asielaanvraag een paar dagen voor het

verlopen van het visum werd ingediend.
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Verwerende partij kan echter niet worden gevolgd in haar redenering. Verzoeker had de gewoonte om te

reizen.

Hij verkreeg gemakkelijk visa door zijn economische situatie. Zo dacht hij hierover niet langer na om

naar België te komen.

Een visumaanvraag kan immers niet automatisch betekenen dat er geen vrees tot vervolging bestaat.

Het is mogelijk dat verzoeker eerst legaal het grondgebied wou betreden om geen uiterst gevaarlijke

asielroute afte leggen en zijn leven in gevaar te brengen. En waarom zou hij het niet doen, aangezien hij

de mogelijkheid ertoe had gezien zijn gunstige situatie?

Het “halsoverkop vertrekken” uit het land van afkomst is geen voorwaarde sine qua non om de

internationale bescherming te verkrijgen.

Bovendien dient te worden geapprecieerd dat verzoeker hier meteen eerlijk over geweest is en niets

trachtte te verdoezelen voor verwerende partij door het visum en paspoort meteen neer te leggen in het

kader van zijn procedure.

Tenslotte dacht verzoeker dat zijn problemen gingen overwaaien door een tijdje weg te blijven.

Uiteindelijk vond hij de kracht en energie niet meer om terug te keren.

d) neergelegde documenten

Verzoeker legt geluidopnames neer waarvan de bewijswaarde gerelativeerd wordt door tegenpartij.

Echter er dient te worden opgemerkt dat verzoeker de exacte omstandigheden en namen van

aanwezige personen aangeeft met precisie waardoor de geluidsopnames wel een begin van bewijs

vormen voor de aangehaalde elementen (p. 9 GV).

Men benadrukt eveneens dat verzoeker niet alleen zijn werkplaatsen met precisie aangeeft maar ook

telkens de websites geeft, wat de geloofwaardigheid versterkt. Verzoeker gaf zelfs zijn LinkedIn profiel.

Verwerende partij kan geen zwaardere bewijslast opleggen aan verzoeker dan die die in de wet wordt

vastgelegd. Zij dient zich te schikken naar artikel 48/6 van de bovenvermelde Vreemdelingenwet. 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 afgeleide

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 wetlelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

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

De wettelijke bepalingen voorzien dat er rekening moet worden gehouden met drie elementen om de

geloofwaardigheid van een relaas te beoordelen: […]

3.1.2. de vervolgingsgronden

a) Profiel

Men dient te benadrukken dat verzoeker in Irak inderdaad informaticus was een buiten een korte

periode werkloosheid steeds succesvolle jobs bekleedde binnen goed werkende bedrijven.

Zo had hij in Irak een voldoende en stabiel inkomen om een zeer comfortabel leven te leiden ter plaatse.

Hiervoor legt hij aftreksels van zijn bankrekeningen neer (stukken 3).

Dit was trouwens een voorwaarde om zijn toeristisch visum te krijgen om een beperkte tijd in België te

kunnen verblijven. Het feit dat dit visum werd aanvaard bevestigt de comfortabele situatie in Bagdad.

Bovendien had hij in Irak eveneens een partner die hij in geen geval wenste achter te laten. Sinds zijn

aankomst in België trachtte hij haar op alle manieren te laten komen (stukken 4). Dit is een extra

aanwijzing dat verzoeker een leven had opgebouwd in Bagdad die hij zonder vervolging nooit zou

hebben laten liggen voor een onzekere toekomst en uitputtend asielprocedure in een continent waarvan

hij noch de cultuur en noch de taal kent.

Verder is de moeder van verzoeker, die in Irak verblijft, zeer ernstig ziek (kanker).

Dit zijn trouwens de redenen die verzoeker in eerste instantie ook ontmoedigden om het land te verlaten

(p. 17 GV). Tenslotte is verzoeker sinds 2019 slachtoffer van paniekaanvallen. Hij werd hiervoor

frequent opgevolgd in Irak (stuk 5) en in België (stuk 6). De dokter UDOVBNKO van Sint-Lucas

beschreef zijn paniekaanvallen in een medisch attest. 7

Men benadrukt dat tijdens het CGVS-verhoor verzoeker slachtoffer was van een paniekaanval en zeer

grote moeilijkheden ondervond om zich te concentreren. Hij vroeg op een bepaald moment een medicijn

te kunnen innemen om verder te gaan (p. 13 GV).

In het algemeen geeft verzoeker aan dat hij geen optimale psychologische toestand heeft, hij lijdt aan

depressie en dacht meermaals aan zelfmoord. Dit zijn duidelijke aanwijzingen voor een diepe angst ten

gevolge van traumatiserende belevenissen in het land van herkomst.
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b) asielmotieven

> Het werk als informaticus

Verzoeker maakt gewag van een lang parcours als informaticus in verschillende bedrijven alsook als

freelancer. Op een bepaald moment lanceerde hij zelfs zijn eigen bedrijf in de sector.

Tijdens zijn werk bij Giganet, in missie bij Serd Fiber, kwam hij op de hoogte van gevoelige informatie

betreffende de internetvoorziening van de IS.

Zo kan hij beschouwd worden als toebehorend tot de sociale groep van personen die een beroep

uitoefenen in een sector waarbij zij in contact komen met gevoelige informatie in de context van het

gewapend conflict dat heerst in Irak (Isis). Dit is exact het geval geweest voor verzoeker, die onvrijwillig

gevoelige informatie oppikte.

Men merkt op dat hij het gesprek met precisie weet te vertellen (p. 16 GV). Hij werd daarna bedreigd

door de baas van Serd Fiber (F.A.B. die zeer machtig was en veel connecties had waardoor de vrees tot

vervolging des te ernstiger was.

> De soennitische geloofsovertuiging

[…]

De verzoeker verklaarde soenniet te zijn, feit dat niet betwist wordt door de verwerende partij.

Hij gaf bij aanvang van het interview dat hij hierdoor verschillende problemen ondervond met name toen

hij dooreen aanhanger van Jaish el Mehdi lastiggevallen werd omwille van zijn hechte vriendschap met

een vrouw (p. 4-5 GV). Verzoeker werd zelfs meermaals gevolgd. Dit is de reden waarom verzoeker in

een andere afdeling ging werken (p. 5 GV).

Verzoeker geeft ook aan zich te hebben moeten verstoppen om zijn relatie (sinds tien jaar) met zijn

vriendin in realiteit te kunnen beleven. Mij diende hiervoor zelfs naar Turkije te gaan om haar in alle

vrijheid te kunnen zien. Hij kon door de omstandigheden in het land nooit met haar trouwen (p.8 GV). Hij

vertelde tijdens het verhoor zelfs een incident dat plaatsvond in Erbil (p. 8 GV).

Zijn soennitisch geloof bezorgde hem eveneens problemen in het uitoefenen van zijn beroep, in het

bijzonder bij CNC, waarbij zijn eerste partner radicaal shia bleek te zijn (A.) alsook de derde H. A.S.).

Verzoeker werd verdreven het het bedrijf dat hij zelf had opgericht, door middel van directe en indirecte

bedreigingen, ook ten aanzien van zijn familie (cfr. Schoten dichtbij huis, p. 18 GV).

Dit onderwerp komt niet aan bod in de bestreden beslissing waardoor we ervan uitgaan dat het volledig

genegeerd werd in de analyse van het dossier.

De bovenvermelde wettelijke bronnen duiden duidelijk aan dat het behoren tot een bepaalde religieuze

groep een voldoende element is als bewijs voor gegronde vrees, rekening houdend met de algemene

situatie in het land. Het hoofdstuk over de subsidiaire bescherming in Irak duidt voldoende aan dat de

soennieten een groter gevaar lopen louter door hun religieuze overtuiging.

De tegenpartij laat na om deze analyse concreet uit te voeren op basis van de algemene situatie in het

land. De religieuze overtuiging als motief van vervolging zomaar uitsluiten is tegenstrijdig met haar

onderzoeksplicht.

c) het voordeel van twijfel

Er dient te worden benadrukt dat in dit dossier :

Noch gewag gemaakt werd van tegenstrijdigheden

Noch van vaagheden

Noch van incoherenties

Noch van aangehaalde leugens

Er waren geen problemen met het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien Uw Raad zou

besluiten dat er twijfel is omtrent de geloofwaardigheid van het relaas van verzoeker, past het te

vermelden dat het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties meer bepaald

het principe van het voordeel van de twijfel, als criterium voor het onderzoek van de beschermingsvraag

weerhoudt.

Het past om dit principe in huidige zaak toe te passen aangezien de verzoeker voldoende documenten

heeft uitgeleverd die zijn relaas ondersteunen en een risk profile inhoudt.

Zowel de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen als Uw Raad hebben reeds herhaaldelijk

verduidelijkt dat zelfs wanneer de verklaringen van een verzoeker niet volstaan om alle opgemerkte

incoherenties weg te nemen […]
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d) Conclusie

In het licht van bovenstaande elementen kan gesteld worden dat het CGVS de zaak niet voldoende

heeft bestudeerd en dat de beslissing dus het artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 en artikel 1

A van de Conventie van Geneve van 28 juli 1951 schendt. In het licht van bovenstaande elementen,

schendt het CGVS ook het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid

(afwezigheid van een behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op

alle pertinente elementen). De motivatie van de bestreden beslissing is onvoldoende en de CGVS

schendt dus ook artikelen 2 en 3 van de wel van 29 juli 1991.”

In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker geeft een theoretische uiteenzetting aangaande de subsidiaire beschermingsstatus en licht,

onder verwijzing naar rechtspraak van onder meer het EHRM en het Hof van Justitie, de begrippen

“gewapend conflict” en “willekeurig geweld” toe. Verzoeker haalt tevens algemene landeninformatie aan

aangaande de situatie in Irak en in Bagdad in het bijzonder (EASO Country Guidance Note Iraq van juni

2019; EASO Country of Origin Information Report. Iraq. Security Situation van maart 2019;

krantenartikelen van RTBF en Le Monde; rapporten van Asylos van december 2019 en september

2018).

In “uiterst ondergeschikte orde” voert verzoeker een schending aan van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Hij betoogt dienaangaande als volgt:

“Verweerder erkent het volgende : “Bovendien bevestigt UNHCR's "Position on Returns to Iraq" dat het

geweldsniveau en de impact van het geweld nog steeds regionaal erg verschillend zijn”.

De UNHCR stelt echter dat het hele land werd getroffen, op directe of indirecte wijze, door de huidige

crisis en er bij andere landen aandringt om geen gedwongen terugkeer naar Irak uit te voeren - zonder

een onderscheid te maken tussen de regio’s.

Verweerder erkent dat “de veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstigs” maar dat er

rekening moet worden gehouden met objectieve bewijzen om het reële risico te beoordelen die

genoemd wordt in artikel 48, § 2 c) van de wet van 1 5 december 1980. In het rapport van de UNHCR

van oktober 2014 wordt gesteld dat: […]

Artikel 48/4 § 2, c), van de Vreemdelingenwet bepaalt in § 1 van hetzelfde artikel de bedoelde ernstige

inbreuken: […]

De wet van 15 december 1980 en de “Kwalificatierichtlijn” bevatten geen spoor van de vergelijking

tussen de verschillende regio’s van hetzelfde land om hel bestaan te bepalen van ernstige bedreigingen

tegen het leven, van willekeurig geweld of gewapend conflict.

Het doet er niet aan toe dat sommige sleden of regio’s gevaarlijker zijn dan anderen: als de stad of de

regio van waaruit een asielzoeker is afkomstig, is onderworpen aan willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict, de status van subsidiaire bescherming moet hem worden verleend.

In casu, schendt verweerder artikel 48/4, § 2 c) door het induceren van een notie van vergelijking in de

definitie van de subsidiaire beschermingsstatus.

B.

Bovendien stelt verweerder dat er nu in Bagdad niet sprake is van een uitzonderlijke situatie waarin de

mate van willekeurig geweld is zo hoog dat er ernstige redenen bestaat om te geloven dat dc loutere

aanwezigheid in Bagdad een reëel risico met zich meebrengt om te worden blootgesteld aan een

ernstige bedreiging tegen het leven of de persoon in dc zin van het voormelde artikel 48/4 §2 c).

Er moet worden opgemerkt dat in artikel 48/4 van dc wet van 15 december 1980 verwijst naar ernstige

redenen om te geloven dat, als de eiser in brand werd gestoken, zou hij een reëel risico oplopen op

ernstige schade.

Ernstige schade worden onder meer omschreven als “ernstige bedreigingen van het leven of de persoon

van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict”.

Het bestaan van een situatie van willekeurig geweld als gevolg van bedreigingen van het leven van

burgers, is precies wat er wordt beschreven in artikel 48/4, § 2 c) van de wet. Dit artikel spreekt niet van

een zekere mate of een bepaalde intensiteit van willekeurig geweld Integendeel, de aanwezigheid van

willekeurig geweld impliceert bedreigingen tegen het leven van burgers.

Verweerder is van mening dat er een situatie van willekeurig geweld gaande is in Bagdad, maar is van

mening dat de mate van willekeurig geweld niet hoog genoeg is om overeen te komen met de definitie

van subsidiaire bescherming.
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Door te beweren dat er een zekere mate van willekeurig geweld vereist is om subsidiaire bescherming

te bieden, verweerder schendt artikel 48/4, § 2 c) van de wet van 15 december 1980 door voorwaarden

toe te voegen aan de wet.

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

motivering van administratieve handelingen.

A.

De UNHCR stelt dat, wanneer het Verdrag van Genève niet van toepassing is op een persoon afkomstig

vanuit Irak, er bredere criteria worden toegepast die betrekking hebben tot de status van vluchteling,

zoals opgenomen in de relevante regionale instrumenten of aanvullende vormen bescherming'.

Desbetreffende schrijft de UNCMR zeer expliciete wijze: “asielzoekers afkomstig uit Irak die

bescherming zoeken binnen de lidstaten van de Europese Unie aan wie de vluchtelingenstatus is

geweigerd kunnen vallen binnen de werkingssfeer van de richtlijn Kwalificatie voor mensen die behoefte

hebben aan een subsidiaire bescherming''.

In casu dient men de nadruk te leggen op het feit dat de UNCHR aan de Kwalificatierichtlijn, de naam

geeft van richtlijn van “personen die nood hebben aan een subsidiaire bescherming". Het is al het ware

om de nadruk te leggen op dit aspect van de richtlijn, wanner het vluchtelingenstatus geweigerd werd.

Daarom is het onjuist om te beweren dat de UNHCR de toekenning van subsidiaire bescherming niet

zou aanraden ten aanzien van mensen uit Irak. De UNHCR dringt integendeel de overheden erop aan

het onderzoek van de voorwaarden niet te beperken tot het status van vluchteling, maar bredere criteria

van bescherming te zoeken, zoals die voor subsidiaire bescherming.

In casu, schendt de bestreden beslissing de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van administratieve handelingen, omdat de motivering niet voldoende adequaat

is in het licht van de informatie die vervat ligt in de voornoemde bronnen.

B.

Bovendien was verweerder van mening tot in augustus 2015 dat men aan de Bagdad is de subsidiaire

bescherming moest toekennen, omwille van het willekeurige geweld dat er toen gaande was, maar zegt

dat sinds eind oktober 2015/april 2016 de situatie in Bagdad niet overeenkomt met artikel 48/4, § 2 c)

van de wet van 15 december 1980.

Verweerder legt absoluut niet uit in welke mate de situatie is veranderd in Bagdad sinds augustus 2015,

terwijl de aanvrager hierboven aangetoond heeft dat de situatie niet dermate is veranderd om een

weigering tot de verlening van de subsidiaire bescherming te rechtvaardigen.

De bestreden beslissing schendt de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van administratieve handelingen aangezien het absoluut niet motiveert welke

veranderingen er hebben plaatsgevonden in Bagdad sinds de maand augustus 2015 die de weigering

om de status van subsidiaire bescherming te verlenen kunnen rechtvaardigen.”

2.2. Bij het verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken:

“3. Bankrekening- en kredietkaartenafschriften

4. Aanvraag visum partner en foto’s partner

5. Medisch attest uit Irak

6. Medisch attest uit België

7. Attest Giganet

8. Emailverkeer Giganet en Serd Fiber

9. Persartikel (Nasnews)

10. Whatsapp bericht”.

2.3. Bij verweernota verwijst verweerder middels URL naar volgende landeninformatie inzake de

veiligheidssituatie in Bagdad:

- UNHCR International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq van

mei 2019;

- EASO Country Guidance Note: Iraq van juni 2019;

- EASO COI Report Iraq - Security situation van maart 2019;

- EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation van oktober 2020;

- COI Focus Irak – veiligheidssituatie in Centraal- en Zuid-Irak van 20 maart 2020.

2.4. Bij aanvullende nota van 10 mei 2021 brengt verweerder inzake de veiligheidssituatie in Bagdad

volgende landeninformatie bij:

- EASO Country Guidance Note: Iraq van januari 2021;
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- UNHCR International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq

van mei 2019;

- EASO COI Report Iraq - Security situation van maart 2019;

- EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation van oktober 2020;

- COI Focus Irak – veiligheidssituatie in Centraal- en Zuid-Irak van 20 maart 2020.

Beoordeling

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een

verzoeker om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument

in te gaan.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven

ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden

gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

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

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

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

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

aanmerking kunnen genomen worden.

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

van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3

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

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

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

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

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

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

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

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

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

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

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

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

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

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

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

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

6. 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.
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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.”

7. Verzoeker volhardt in het verzoekschrift dat hij tewerkgesteld was bij Giganet op het moment dat hij

een missie vervulde bij Serd Fiber. Hij brengt thans verschillende stukken bij ter staving van zijn

tewerkstelling bij Giganet (stukken 3, 7 en 8, gevoegd bij het verzoekschrift). Hij geeft aan dat zijn

collega K. roekeloos met de informatie omtrent het defect in de internetvoorziening van IS omging omdat

het een dringende zaak betrof en verzoeker een vertrouwde collega was. Daarnaast benadrukt hij dat

het gegeven dat IS officieel uit de regio zou verdreven zijn niet betekent dat zij nergens meer te

bespeuren zijn en legt hij stukken neer die de aanwezigheid van IS in Mosul in 2018 aantonen (stukken

9 en 10, gevoegd bij verzoekschrift).

Wat betreft de stukken die verzoekers tewerkstelling bij Giganet dienen te staven, met name

bankafschriften die een vast salaris aantonen (stuk 3, gevoegd bij verzoekschrift), een certificaat van

tewerkstelling (stuk 7, gevoegd bij verzoekschrift) en verschillende e-mails (stuk 8, gevoegd bij

verzoekschrift), worden deze slechts bijgebracht in de vorm van kopieën, zodat hieraan, gelet op de

manipuleerbaarheid van kopieën, geen authenticiteitswaarde kan worden gehecht. Hoe dan ook kunnen

deze documenten er hoogstens op wijzen dat verzoeker gedurende een bepaalde periode werkzaam is

geweest bij Giganet, doch vormen deze geen enkel (begin van) bewijs voor de door verzoeker

voorgehouden problemen ingevolge zijn vermeende opdracht bij de Koerdische firma ‘Serd Fiber’ ten

tijde van zijn vermeende tewerkstelling bij Giganet.

Verzoeker verwijst verder naar een artikel (stuk 9, gevoegd bij verzoekschrift) en een WhatsApp bericht

van zijn collega (stuk 10, gevoegd bij verzoekschrift). Waar verzoeker aangeeft dat het loutere feit dat IS

officieel verdreven werd uit Mosul in 2017 in geen geval betekent dat zij in hun geheel niet meer

aanwezig waren in de regio, betreft dit een loutere bewering die niet kan blijken uit de door hem

neergelegde informatie, noch uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier. Bovendien

stelde verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk dat de rechterkant van Mosul ten tijde

van het incident in mei 2018 nog bezet was door IS (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 13), wat

evenmin kan blijken uit de informatie, zowel door verzoeker als verweerder bijgebracht, wel integendeel.

Uit de beschikbare informatie komt naar voor dat IS reeds eind 2017 werd verdreven uit de regio. De

vaststelling dat verzoekers verklaringen aangaande de situatie in Mosul strijden met de beschikbare

landeninformatie doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen in verband met het

vermeende incident in mei 2018. Waar verzoeker in het verzoekschrift zelf nog andere bronnen citeert,

duiden deze hoogstens op een clandestiene aanwezigheid van IS in Mosul nadat zij in 2017 verdreven

werden, maar kan geenszins blijken dat IS de rechterkant van de stad bezette. Deze informatie

bevestigt de reeds vastgestelde tegenstrijdigheid tussen de algemene informatie en verzoekers

verklaringen, namelijk dat hij in mei 2018 had vernomen dat de rechterkant van de stad nog in handen

was van IS. Het WhatsApp bericht van verzoekers collega, dat geenszins een officieel karakter heeft en

makkelijk kan in scene gezet worden, heeft geen bewijswaarde en kan bovenstaande vaststellingen niet

wijzigen.

Verzoeker slaagt er niet in de vaststellingen in de bestreden beslissing te weerleggen, met name dat zijn

vrees omwille van zijn tewerkstelling bij Giganet niet aannemelijk, noch actueel is.
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Dit geldt des te meer omdat verzoeker verklaarde dat ‘Serd Fiber’ op de dag van zijn verzoek om

internationale bescherming (op 5 februari 2020) werd opgedoekt en zijn vermeende vervolger de facto

actueel niet meer bestaat.

8. Inzake zijn problemen met het bedrijf CNC stelt verzoeker in het verzoekschrift dat er geen officiële

documenten werden opgesteld bij de oprichting van CNC en wijst hij erop dat de geluidsopname een

begin van bewijs is dat hij wordt uitgenodigd om de derde partner van CNC te ontmoeten.

Verzoeker gaat echter voorbij aan de motivering in de bestreden beslissing dat niet aannemelijk is dat,

indien verzoeker CNC daadwerkelijk heeft opgericht in 2017, hij hiervan geen enkel document of akte

kan neerleggen. Het is geenszins geloofwaardig dat geen officiële documenten werden opgemaakt bij

de oprichting.

Tevens werd in de bestreden beslissing terecht gesteld dat de geluidsopname op zich weinig

bewijswaarde heeft aangezien deze gemakkelijk in scène kan worden gezet. Bovendien is deze

geluidsopname hoogstens indicatief voor het gegeven dat verzoeker zou worden uitgenodigd voor een

ontmoeting met de derde partner en kan deze geen vervolging in hoofde van verzoeker aantonen.

Het louter beweren en volhouden dat zijn belagers machtige personen en religieus radicaal zijn, kan niet

aangenomen worden als concrete weerlegging van de pertinente motivering die stelt:

“Indien nog zou worden aangenomen dat u in 2017 samen met uw vriend A. de firma ‘CNC’ oprichtte, er

onenigheid ontstond doordat u niet akkoord was met de komst van H. en zijn familie als derde partner,

en de situatie uiteindelijk escaleerde doordat zij zich door u vernederd voelden, merkt het CGVS op dat

u zelf letterlijk aangaf dat er uiteindelijk door middel van een stammenoverleg een oplossing werd

gezocht voor dit probleem (CGVS, p. 18-19). U willigde na deze bemiddeling ook de eisen van de

tegenpartij in door uzelf uit het bedrijf terug te trekken en een boete in schijven af te betalen t.e.m. de

eerste helft van 2018, waarna u ook niets meer van hen hoorde, noch enige bedreigingen ontvangen

heeft (CGVS, p. 19). Gezien het gegeven dat dit probleem zich voordeed tussen 2017 en 2018, er een

regeling werd getroffen ten einde het probleem op te lossen én u sindsdien geen contact meer hebt

gehad met uw vermeende belagers, moet hieruit geconcludeerd worden dat er in deze zaak niet kan

gesproken worden van een actuele vervolging aan uw adres.”

9. Daar waar verzoeker stelt dat het gegeven dat hij met paspoort en visum vanuit Erbil naar België is

gereisd niet betekent dat er geen vrees voor vervolging bestaat, gaat hij uit van een verkeerde lezing

van de motivering in de bestreden beslissing dienaangaande. Immers wordt niet gesteld dat verzoekers

vrees voor vervolging wordt ondermijnd door het feit dat hij op legale wijze heeft kunnen reizen, doch

wel dat verzoeker naar België is gekomen omwille van toeristische beweegredenen en vervolgens ruim

drie weken na zijn aankomst besloot een verzoek om internationale bescherming omdat hij merkte dat

hij hier meer rust vond dan in Irak (cf. notities CGVS, p. 20).

Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een verzoeker om internationale bescherming, die beweert

zijn land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood te

hebben aan internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst in Europa of kort daarna, van

wanneer hij daartoe de kans heeft, een verzoek om internationale bescherming zou indienen. Dat

verzoeker naliet dit te doen en gedurende ruim drie weken talmde alvorens zulk verzoek in te dienen,

getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor vervolging in zijn hoofde en vormt overeenkomstig

het gestelde in artikel 48/6, § 4, d) van de Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor verzoekers

algehele geloofwaardigheid.

10. Verzoeker verwijst naar zijn profiel als informaticus en stelt dat hij louter omwille van dit profiel een

risico op vervolging loopt. Hij verklaart immers dat hij behoort tot de sociale groep van personen die een

beroep uitoefenen in een sector waar zij in contact komen met gevoelige informatie in de context van het

gewapend conflict in Irak.

In de mate dat verzoeker aanvoert dat hij behoort tot een sociale groep wegens zijn werk als

informaticus kan niet aangenomen worden dat dit beantwoordt aan de cumulatieve voorwaarden van

artikel 48/3, § 4, d). Verzoeker toont niet aan dat het werken als informaticus aanzien kan worden als

een aangeboren kenmerk of een gemeenschappelijke achtergrond die niet gewijzigd kan worden en

waarvan niet mag worden geëist dat dit wordt opgeven, noch dat het een eigen identiteit betreft die in

zijn directe omgeving als afwijkend wordt beschouwd.
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Zelfs indien het profiel van informaticus als een risicoprofiel kan worden aangemerkt, hetgeen verzoeker

op geen enkele wijze concreet staaft, is het behoren tot dergelijk risicoprofiel onvoldoende om in

aanmerking te komen voor een internationaal beschermingsstatuut. Verzoeker dient in concreto aan te

tonen dat hij in zijn land van herkomst wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel

risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat,

alwaar hij gelet op de pertinente motiveringen in de bestreden beslissing in gebreke blijft.

11. Verzoeker verwijst naar zijn Soennitische geloofsovertuiging. Hij wijst erop te hebben aangegeven

dat hij hierdoor meerdere problemen ondervonden heeft die kunnen aangemerkt worden als vervolging.

Zo stelt hij dat hij werd lastiggevallen door een aanhanger van Jaish el Mehdi omwille van zijn

vriendschap met een vrouw, dat hij problemen ondervond bij het uitoefenen van zijn beroep en dat hij

zijn (tien jaar durende) relatie diende te verstoppen.

De problemen met een aanhanger van Jaish el Mehdi dateren van 2007-2008 en zijn derhalve niet

langer actueel (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 4-5).

Ook verzoekers problemen bij CNC zijn niet langer actueel. Verzoeker verklaarde immers zelf dat zijn

problemen bij CNC opgelost werden via bemiddeling. Bovendien maakt verzoeker niet aannemelijk dat

zijn Soennitische geloofsovertuiging de oorzaak van deze problemen uitmaakt, nu niet kan worden

ingezien dat verzoeker niet op de hoogte zou zijn geweest van de Shia-geloofsovertuiging van A., zijn

partner bij de oprichting van CNC waarover hij aangaf hem goed te kennen en vertrouwen. Hoe dan

ook, uit verzoekers verklaringen komt niet duidelijk naar voor dat de problemen binnen CNC, die

inmiddels zijn opgelost, tot deze verschillende geloofsstrekkingen terug te brengen zouden zijn (notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 18).

Wat betreft de problemen naar aanleiding van zijn relatie kan nergens uit de verklaringen van verzoeker

blijken dat deze te wijten zijn aan zijn geloof. Verzoeker verklaart nergens dat zij hun relatie niet vrijelijk

en openbaar kunnen beleven omwille van zijn Soennitische geloofsovertuiging. Hij verwijst enkel naar

de cultuur aldaar, dat mannen en vrouwen niet zomaar kunnen ontmoeten, het gegeven dat zij in Erbil

woont en hij in Bagdad en de onstabiele situatie in het land, meer bepaald de veiligheidssituatie (notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 7-9). Dat verzoeker zijn problemen naar aanleiding van zijn relatie in

het verzoekschrift plots verbindt aan zijn geloofsovertuiging is dan ook niet ernstig en kan niet worden

aangenomen.

Verzoekers verwijzing naar algemene informatie betreffende het behoren tot een bepaalde groep die

vervolgd wordt omwille van religieuze redenen volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker in Irak

vervolgd of bedreigd werd omwille van zijn geloofsovertuiging. Verzoeker dient deze vrees voor

vervolging, dan wel risico op ernstige schade concreet aannemelijk te maken en blijft hier in gebreke.

12. Verzoeker verwijst naar de paniekaanvallen die hij sinds 2019 heeft en stelt dat hij allesbehalve een

optimale psychologische gezondheidstoestand heeft en dit een invloed zou hebben gehad op het

verloop van het persoonlijk onderhoud. Hij legt twee stukken neer die deze psychologische problemen

staven (stukken 5 en 6, gevoegd bij verzoekschrift). Verzoeker benadrukt verder dat hij een

paniekaanval had tijdens het persoonlijk onderhoud en grote moeilijkheden ondervond om zich te

concentreren.

Uit lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud kan niet blijken dat verzoeker een paniekaanval

had gedurende het persoonlijk onderhoud, laat staan dat dit een invloed zou hebben gehad op zijn

vermogen om duidelijke en coherente verklaringen af te leggen. Uit het persoonlijk onderhoud blijkt

immers enkel dat verzoeker op een bepaald ogenblik vraagt of hij zijn medicatie (xanax) mag nemen,

waarmee wordt ingestemd (“Mag ik mijn Zanax nemen?”, “Ja (Verzoeker neemt medicatie)”, notities van

het persoonlijk onderhoud, p. 13). Voorts kan worden vastgesteld dat de vragenlijst “bijzondere

procedurele noden” geen elementen bevat waaruit kan blijken dat verzoeker eventuele bijzondere

procedurele noden kenbaar maakte. Verzoeker heeft op geen enkel moment te kennen gegeven dat hij

omwille van zijn psychologische toestand niet in staat zou zijn om deel te nemen aan de onderhavige

procedure. Uit een eenvoudige lezing van de notities van het persoonlijke onderhoud blijkt anderzijds

ook duidelijk dat verzoeker wel ongehinderd kon antwoorden en hij dit meermaals bevestigt. De

dossierbehandelaar heeft hoe dan ook eenvoudige en duidelijke vragen gesteld, die verzoeker goed kon

volgen en waarvan hij de logica en de inhoud correct begreep. Aan verzoeker werden bovendien zowel

open als concrete vragen gesteld.
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De door verzoeker neergelegde stukken tonen aan dat verzoeker inderdaad aan paniekaanvallen lijdt,

maar schetsen geen verder psychologisch profiel. Uit deze attesten blijkt bovendien niet dat verzoekers

psychologische problemen van dergelijke aard zijn dat hij niet in staat zou zijn gehoord te worden of

duidelijke en coherente verklaringen zou kunnen afleggen betreffende de door hem aangehaalde

problemen.

Te dezen kan worden opgemerkt dat de asielprocedure voor elke asielzoeker hoe dan ook in meerdere

of mindere mate stresserend is. De dossierbehandelaar houdt hier echter rekening mee.

Het door verzoeker neergelegde psychiatrisch attest van 19 november 2020 stelt dat de

paniekaanvallen begonnen zijn in de context van vervolging in zijn land van herkomst. Het andere

(Iraakse) attest, eveneens opgesteld op 19 november 2020 toen verzoeker reeds meer dan 10 maanden

in België verbleef, maakt slechts melding van verzoekers paniekaanvallen en de voorgeschreven

medicatie, maar doet geen uitspraak over de oorzaak van de paniekaanvallen.

Er wordt door de Raad niet getwijfeld aan de bewijskracht van deze stukken. De beoordeling van de

bewijswaarde van een attest betreft een feitelijke appreciatie die de Raad toekomt. Hierbij wordt

rekening gehouden met het geheel van de voorliggende elementen opgenomen in het administratief

dossier en het verzoekschrift. Een medisch of psychologisch rapport kan niet als alleenstaand worden

gezien binnen een verzoek om internationale bescherming. Het maakt deel uit van het geheel van de

elementen die voorliggen ter beoordeling van de nood aan internationale bescherming en het gewicht

dat hieraan wordt gegeven dient dan ook bepaald te worden binnen dit geheel.

Hoewel de documenten het bestaan van bepaalde mentale problemen kunnen aantonen, vormen deze

neergelegde psychologische stukken geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de

genoemde problemen werden opgelopen, noch voor het feit dat deze werden opgelopen voordat

verzoeker zijn land van herkomst verliet. De arts doet vaststellingen betreffende de mentale

gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de mentale problemen, maar kan nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de mentale problemen werden

opgelopen en dient zich hiervoor te steunen op de verklaringen van de patiënt.

Dit geldt des te meer in het geval van een attest, opgesteld door een psycholoog of een psychiater.

Meer nog dan in het geval van een arts die zich kan verlaten op fysieke letsels en symptomen, is een

psycholoog of een psychiater bij het vaststellen van zijn diagnose en de eventuele achterliggende feiten

immers afhankelijk van hetgeen hem in de gezegden van zijn patiënt wordt aangereikt. Eventuele

vermoedens over de oorzaak van de psychologische problemen zijn dan ook gebaseerd op de

verklaringen van verzoeker en dit binnen de context van psychologische hulpverlening, wat een andere

inslag heeft dan het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming.

In het licht van het gehele dossier kunnen de attesten de geloofwaardigheid van het asielrelaas niet

herstellen, noch het bestaan van een risico op problemen bij terugkeer naar Irak aannemelijk maken.

13. De door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde visumaanvraag en foto’s van zijn partner zijn niet

dienstig in het kader van de beoordeling van verzoekers nood aan internationale bescherming.

14. De Raad stelt verder 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.

15. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu geenszins is voldaan aan de

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het

voordeel van de twijfel niet worden gegund.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
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16. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop hij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht.

Verzoeker kan dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat relaas teneinde

aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a)

en b) van de Vreemdelingenwet.

Inzake de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, verwijst

de Raad integraal naar de omstandige motivering in de bestreden beslissing en de beschikbare

informatie waaruit blijkt dat er actueel voor burgers in Bagdad geen reëel risico is op ernstige schade in

de zin van voormelde bepaling van de Vreemdelingenwet.

De door verzoeker in het verzoekschrift aangehaalde informatie toont immers, mede gelet op de update

van de veiligheidssituatie in Bagdad zoals meegedeeld door verweerder bij verweernota van 7 januari

2021 en aanvullende nota van 10 mei 2021, niet aan dat voornoemde informatie in het administratief

dossier foutief of verouderd is, noch dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd. De

landeninformatie en persartikels, alsook de aanvullende informatie van verweerder, bevestigen immers

het geweld in Irak en in Bagdad (aanwezigheid van milities, bomexplosies, etc.) dat in de bestreden

beslissing wordt beschreven en liggen in het verlengde van de motivering in de bestreden beslissing.

Verzoeker brengt geen elementen bij waaruit kan blijken dat de beschikbare informatie niet (langer)

correct zou zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken.

Waar verwezen wordt verzoekers Soennitische geloofsovertuiging dient hernomen dat verzoeker niet

aannemelijk heeft gemaakt dat hij op grond van zijn geloof een gegronde vrees voor vervolging, dan wel

reëel risico op ernstige schade zou lopen in geval van terugkeer naar Irak. De verwijzing naar zijn

soennitische achtergrond kan evenmin worden aangenomen als een persoonlijke omstandigheid die in

hoofde van verzoeker aanleiding zou kunnen geven tot een verhoogd risico als slachtoffer van

willekeurig geweld.

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

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

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

17. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend eenentwintig

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


