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 nr. 113 663 van 12 november 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 4 juli 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 17 juni 2013 houdende de weigering 

tot in overwegingname van een asielaanvraag. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 oktober 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 7 juni 2013 een tweede asielaanvraag in. Het Bestuur weigerde op 17 juni 2013, 

onder een bijlage 13quater, die tweede asielaanvraag in overweging te nemen. Het betreft de bestreden 

beslissing: 

 

“WEIGERING TOT IN OVERWEGINGNAME VAN EEN ASlELAANVRAAG 

Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wetten 

van 6 mei. 1993, 15 juli 1996 en 15 september 2006,  

Overwegende dat de persoon die verklaart te heten AAAD geboren te Bagdad , op (in) (…)1975 en van 

nationaliteit te zijn : Irak 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 07/06/2013 (2) 
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Overwegende dat betrokkene op 20/10/2009 een eerste asielaanvraag indiende die op 15/10/2010 door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afgesloten werd met een arrest tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Overwegende dat betrokkene 

op 07/06/2013 een tweede asielaanvraag indiende en verklaarde niet te zijn teruggekeerd naar haar 

land van herkomst. Overwegende dat betrokkene verklaart niet terug te kunnen omwille van de onveilige 

situatie in Irak en daarbij verwijst naar wat er met haar vader en broers gebeurd is. Overwegende dat de 

feiten die te maken hebben met haar vader en broers reeds behandeld werden tijdens de procedure van 

de vorige asielaanvraag. Overwegende dat betrokkene verder geen concrete feiten aanbrengt en zich 

dan ook louter baseert op vermoedens en veronderstellingen. Overwegende dat betrokkene verklaart 

geen nieuwe documenten te hebben. Overwegende dat de moeder van betrokkene (DYF 6512756) in 

het kader van haar tweede asielaanvraag enkele kopieën aanbracht van verklaringen en aangiftes bij de 

politie. Overwegende dat de tweede asielaanvraag van haar moeder afgesloten werd met een beslissing 

tot weigering in overwegingname. Overwegende dat betrokkene geen nieuwe elementen aanbrengt die 

betrekking hebben op feiten en gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de 

vorige procedure. Overwegende dat betrokkene geen nieuwe gegevens naar voor brengt dat er, wat 

haar betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde 

vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of voor een reëel risico op ernstige 

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980. 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen. 

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980 § 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn 

van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. Voor de onderdaan van een derde land die 

overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt 

een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. De onderdaan van een derde land heeft niet binnen 

de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven, inderdaad, 

aangezien betrokkene al op 19/04/2013 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend kreeg, 

maar hieraan geen gevolg gaf, wordt de termijn van het huidige bevel om het grondgebied te verlaten 

bepaald op 7 (zeven) dagen. 

In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de 

koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt genoemde het bevel 

gegeven het grondgebied te verlaten binnen 7 (zeven) dagen…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan: 

 

“SCHENDING VAN ARTIKEL 51/8 VREEMDELINGENWET; SCHENDING VAN DE MATERIËLE 

MOTIVERINGSPLICHT. Naar aanleiding van de nieuwe asielaanvraag die door de verzoekende partij 

op 17 juni 2013 werd ingediend, werden er wel degelijk nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 

Vreemdelingenwet naar voren gebracht die een beschermingsnood aantonen en verantwoorden dat hun 

nieuwe asielaanvragen dienen in overweging te worden genomen en doorgestuurd te worden naar het 

Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Wat de interpretatie van artikel 51/8 

Vreemdelingenwet betreft, kan verwezen worden naar het arrest nr. 61/94 van het (toenmalig) 

Arbitragehof (Grondwettelijke Hof). Deze interpretatie is de enige grondwettelijke interpretatie van artikel 

51/8: (…). De rechtspraak over de toepassing van artikel 51/8 is vrij breed en verdeeld. Wat opmerkelijk 

is in de arresten van het Grondwettelijk Hof is dat ook al staat artikel 51/8 een schorsingsmogelijkheid 

van een beslissing tot niet inoverwegingname in het algemeen niet toe, in de praktijk moet deze 

beroepsmogelijk toch bestaan als er een gegronde vrees voor vervolging wordt ingeroepen. In die zin 

blijft het Hof gevoelig aan de finaliteit van de asielprocedure, de correcte inschatting van 

beschermingsnoden. Dit standpunt is vergelijkbaar met de interpretatie van het Grondwettelijk Hof van 

artikel 39/76 VW over de notie van nieuwe gegevens bij de Raad in voile rechtsmacht. (…). In een 

princieparrest van de Raad van State werd het onderscheid tussen de beoordeling van de bewijskracht 

van een nieuw gegeven ten gronde en de beoordeling of het een 'ernstige aanwijzing' betreft enigszins 

verduidelijkt: (…).  Professor Vanheule leest in dit arrest een nieuw critérium op basis waarvan bepaald 

kan worden of een element al dan niet door de Dienst Vreemdelingen Zaken als 'nieuw gegeven' in de 

zin van artikel 51/8 moet beschouwd worden. Aangezien het aan het CGVS toebehoort te oordelen over 

de 'pertinentie' van een element als bewijs voor de grond van de aangehaalde vervolgingsvrees, mag de 

Dienst Vreemdelingen Zaken slechts nagaan of het nieuw aangedragen element niet 'manifest 

irrelevant' {« manifestement dépourvu de pertinence ») is voor het beoordelen van de grond van de 

asielaanvraag. 'Manifest irrelevante' nieuwe gegevens die de in overwegingname van een nieuwe 

asielaanvraag niet verantwoorden zijn dan: « Nieuwe bewijzen van eerder aangehaalde en voor waar 
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gehouden feiten die in de deliberatie [van de eerste asielaanvraag] zijn betrokken ». D. VANHEULE, 

'Noot - Bonita en de witte pater: over nieuwe bewijzen in de asielprocedure (noot R.v.St. nr. 113.002% in 

T.V.R. 2003, nr. 2, blz. 130. Er moet opgemerkt worden dat het EHRM, bij het onderzoek naar een 

mogelijke schending van art 3 EVRM, geen tijdsgebonden voorwaarde oplegt bij het in aanmerking 

nemen van gegevens. In de volgende zaak velt het EHRM een inhoudelijk oordeel over nieuwe stukken 

zonder rekening te houden met het feit dat deze laattijdig door de verzoeker naar voor gebracht werden: 

(…).  De Belgische wetgeving stelt verder dat degene die de toegang tot de asielprocedure bepaalt 

geen bevoegdheid heeft om een deskundig onderzoek te voeren. Dit vormt een extra moeilijkheid. Het 

UNHCR meent dat Dienst Vreemdelingen Zaken een grotere bewijslast oplegt dan dat de 

Procedurerichtlijn toelaat: (…).  De verwerende partij verwijst naar de beslissing m.b.t. de tweede 

asielaanvraag van de moeder van de verzoekende partij, DYF (6.512.756). Mevrouw DY heeft 

verschillende nieuwe documenten voorgelegd om haar asielaanvraag te ondersteunen. 

Het betreft de volgende documenten: 

- Een kopie aangifte politie dd. 8 december 2005 over de ontvoering van haar zoon R en haar man; 

- Een kopie van de verklaring bij de politie dd. 1( november 2008 over de verdwijning van haar zoon 

R; 

- Een kopie van de verklaring van de politie dd. 4 maart 2009 over de vernieling van hun huis. 

In de beslissing van de verwerende partij m. b. t. de tweede asielaanvraag van de moeder van de 

verzoekende partij argumenteert de verwerende partij dat het enkel kopieën betreft en dat een kopie van 

een document geen bewijswaarde heeft daar de authenticiteit ervan niet kan worden nagegaan. De 

verwerende partij argumenteert dat de kopieën niet van die aard zijn dat ze de beslissing inzake de 

vorige asielaanvraag in positieve zin zouden kunnen wijzigen. Het is onmogelijk voor de verzoekende 

partij om het origineel te verkrijgen. Het is belangrijk dat het CGVS onderzoekt of dit document het 

asielrelaas van verzoeker ondersteunt of niet. Het is niet aan de verwerende partij om hierover te 

oordelen. Deze documenten bevestigen het vluchtrelaas van de verzoekende partij en zijn van uiterst 

belang. Om deze redenen dient de asielaanvraag opnieuw ten gronde worden onderzocht en worden 

doorgestuurd aan het Commissariaat - Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. (…).  De 

verwerende partij beweert dat de nieuwe informatie die de verzoekende partij naar voor brengt geen 

nieuwe gegevens zijn en dat er, voor wat de verzoekende partij betreft, geen ernstige aanwijzingen 

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of voor een 

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980.” 

 

2.1.2. Verzoekster betoogt dat het voor haar onmogelijk is de originele documenten voor te leggen en 

dat het belangrijk is dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen onderzoekt of de 

voorgelegde stukken het asielrelaas ondersteunen of niet. Het komt niet de Dienst Vreemdelingenzaken 

toe hierover te oordelen. 

 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 51/8, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. Dit artikel bepaalt wat volgt: 

 

“De minister of diens gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in aanmerking te nemen 

wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde aanvraag heeft ingediend bij een door de Koning 

aangeduide overheid in uitvoering van artikel 50, eerste lid en hij geen nieuwe gegevens aanbrengt dat 

er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van het Verdrag van Geneve, zoals bepaald in artikel 48/3, of ernstige aanwijzingen bestaan van een 

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4. de nieuwe gegevens moeten betrekking 

hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de 

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.” 

 

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 

- nieuwe moeten zijn, i.e. niet reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader 

van een eerste asielaanvraag; 

- betrekking moeten hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de 

procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen; 

- relevant moeten zijn, i.e. ernstige aanwijzingen moeten bevatten van het bestaan van een gegronde 

vrees voor vervolging in het vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet, of van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming, 

zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 
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De Dienst Vreemdelingenzaken spreekt zich niet uit over de inhoud of draagwijdte van deze nieuwe 

gegevens. Zij kan enkel vaststellen dat er nieuwe gegevens zijn of dat er geen nieuwe gegevens zijn. In 

beide gevallen wordt hierdoor haar bevoegdheid uitgeput: 

In het geval dat er wordt beslist dat er door de vreemdeling effectief nieuwe gegevens worden 

aangebracht in verhouding tot een eerdere asielaanvraag, wordt het dossier overgemaakt aan de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Die zal vervolgens de nieuwe 

asielaanvraag, na toetsing aan artikel 52 van de vreemdelingenwet, onderwerpen aan een onderzoek in 

de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Dit betekent dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken zelf niet kan nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van artikel 48/3 en 

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Zij is hiertoe niet bevoegd. Evenmin is zij bevoegd om zich uit te 

spreken over artikel 52 van de vreemdelingenwet, aangezien deze bepaling exclusief is voorbehouden 

aan de commissaris-generaal (Gedr.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2478/001, p. 100). 

In het geval dat er wordt beslist dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt de nieuwe 

asielaanvraag niet in aanmerking genomen (bijlage 13quater). Dit betekent dat deze asielaanvraag niet 

aan een onderzoek ten gronde, in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, zal 

worden onderworpen door de commissaris- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

Om te kunnen oordelen of een document al of niet een ernstige aanwijzing inhoudt voor een gegronde 

vrees in de zin van artikel 48/3 of artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, kan de verwerende partij dit 

document, in tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, onderwerpen aan een prima facie-beoordeling 

naar de bewijswaarde. Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet laat weliswaar niet toe om aangebrachte 

gegevens aan een doorgedreven inhoudelijk onderzoek - een onderzoek ten gronde - te onderwerpen, 

doch sluit niet uit dat de bewijskracht van de aangebrachte elementen prima facie wordt beoordeeld 

(RvS 8 november 2002, nr. 112 420). Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet laat immers slechts toe een 

herhaald verzoek in overweging te nemen indien er "ernstige aanwijzingen" bestaan voor een gegronde 

vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of ernstige aanwijzingen van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Of een aangebracht 

gegeven een "ernstige aanwijzing" inhoudt, hangt uiteraard samen met de bewijswaarde van dit 

gegeven. De mogelijkheid tot het prima facie beoordelen van de nieuw aangebrachte gegevens moet 

worden beschouwd in het licht van de doelstelling van het destijds in de vreemdelingenwet ingevoegde 

artikel 50, derde en vierde lid, met name het bereiken van een evenwicht tussen een snelle procedure 

die erop gericht is vreemdelingen die zich kennelijk ten onrechte vluchteling verklaren snel te weren, 

enerzijds, en de zorg om aan asielzoekers toch een voldoende rechtsbescherming te bieden anderzijds 

(Arbitragehof 14 juli 1994, nr. 61/94, overw. B.5.6). In die optiek is de bevoegdheid van de verwerende 

partij begrensd tot de beoordeling dat het nieuwe gegeven kennelijk niet van aard is om te besluiten dat 

er ernstige aanwijzingen kunnen zijn zoals hiervoor bedoeld. 

 

Verzoekster verklaarde tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken op vraag 16: “Ik heb 

geen nieuwe elementen” en op vraag 17 dat zij geen documenten heeft. Voorts verwijst zij naar de 

algemene situatie in Irak. 

 

Verzoekster laat de determinerende motieven van de bestreden beslissing ongemoeid: “Overwegende 

dat de feiten die te maken hebben met haar vader en broers reeds behandeld werden tijdens de 

procedure van de vorige asielaanvraag. Overwegende dat betrokkene verder geen concrete feiten 

aanbrengt en zich dan ook louter baseert op vermoedens en veronderstellingen. Overwegende dat 

betrokkene verklaart geen nieuwe documenten te hebben. Overwegende dat de moeder van betrokkene 

(DYF 6512756) in het kader van haar tweede asielaanvraag enkele kopieën aanbracht van verklaringen 

en aangiftes bij de politie. Overwegende dat de tweede asielaanvraag van haar moeder afgesloten werd 

met een beslissing tot weigering in overwegingname.” 

 

Het is niet kennelijk onredelijk te besluiten dat verzoekster geen nieuwe gegevens in de zin van artikel 

51/8, eerste lid van de vreemdelingenwet aannemelijk heeft gemaakt.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan: 

 

“Schending van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en de Richtlijn 2004/83/ EG van de Raad van 29 

april 2004 inzake de minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en 

staatlozen als vluchtelingen of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de 

inhoud van de verleende bescherming (subsidiaire bescherming); Schending van de materiële 
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motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering. Art. 27 van het 

KB van 11 juli 2003 betreffende de rechtspleging CGVS bepaalt dat beslissingen over asielaanvragen 

dienen genomen te worden op basis van alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op 

het ogenblik van de beslissing. De veiligheidssituatie in Centraal-Irak is danig verslechter in die mate dat 

er een actueel gevaar dreigt voor elkeen die op het grondgebied louter aanwezig is. Zowel de 

verwerende partij als het Commissariaat Generaal voor de Vreemdelingen en de Staatlozen (CGVS) 

houden momenteel geen rekening met de actuele veiligheidssituatie in Irak. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen heeft reeds bevestigd dat de informatie die het CGVS gebruikt (subject 

related briefing Irak dd. 31 januari 2013), niet langer actueel is (stuk 14, RvV, 18 juni 2013, nr. 105 225). 

De verzoekende partij heeft zelf ook documenten voorgelegd waaruit de verslechterde 

veiligheidssituatie blijkt. (…).  De huidige toestand in Centraal-Irak is in die mate slecht dat zij in 

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming overeenkomstig art. 48/4 c) Vreemdelingenwet. Zo was 

mei 2013 de bloedigste maand sinds jaren en komt het aantal burgerslachtoffers terug op gelijke hoogte 

met het aantal in 2007, in dit jaar werd wel nog subsidiaire bescherming toegekend. Dat de huidige 

toestand in Centraal-Irak in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming overeenkomstig art. 48/4 c) 

Vw. zal hieronder ook worden gestaafd met objectieve informatie. 

VEILIGHEIDSSITUATIE IN CENTRAAL-IRAK 

De verwerende partij heeft geen rekening gehouden met de veranderde veiligheidssituatie in Bagdad 

ondanks dat de verwerende partij hier verschillende artikelen van heeft voorgelegd. Uit recente 

informatiebronnen blijkt dat het geweld in Irak de laatste maanden enorm opgelaaid is en dat daarbij 

heel veel onschuldige burgerslachtoffers vallen. De maanden april en mei 2013 waren zelfs de meest 

bloedige maanden in Irak sinds juni 2008. In april vielen er meer dan 700 doden en in mei meer dan 

1000 doden. (…).  Uit bovenstaande objectieve informatie komt naar voor dat het geweld en de 

geweldsaanslagen dagelijks in geheel Irak terug zeer grote proporties aannemen en dit voornamelijk in 

Centraal-Irak en Noord-Irak. Het geweld is specifiek van aard: herhaaldelijke bomaanslagen waarbij 

wekelijks tientallen doden vallen. 

BURGERSLACHTOFFERS - SCHENDING YAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL 

Het niveau van geweld en het aantal burgerslachtoffers die hierbij vallen evenaart de aantallen van in 

2007, in het jaar 2007 kende verweerster wel subsidiaire bescherming toe aan kandidaat-vluchtelingen 

uit Irak: (…).  Er is geen enkele reden om een kandidaat-vluchteling afkomstig van Irak op heden anders 

te behandelen dan een tijd geleden toen dezelfde situatie zich voordeed en om aan deze personen 

minder bescherming te bieden. Gelet op het feit dat het verschil in behandeling niet gerechtvaardigd is, 

is het gelijkheidsbeginsel geschonden.” 

 

2.2.2. Verzoekster betoogt dat de veiligheidssituatie in Centraal-Irak dermate gewijzigd is dat zij in 

aanmerking kan komen voor de subsidiaire bescherming. 

 

Het betoog van de verzoekende partij dat zij zelf ook documenten heeft voorgelegd waaruit de 

verslechterde veiligheidssituatie blijkt, strookt niet met de gegevens van het administratief dossier. 

 

Verzoekster verklaarde tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken op vraag 16: “Ik heb 

geen nieuwe elementen” en op vraag 17 dat zij geen documenten heeft. 

 

Het betoog van verzoekster over de veiligheidssituatie in Centraal-Irak is niet voorgelegd aan de 

verwerende partij in het kader van de tweede asielaanvraag. 

 

De commissaris-generaal, bevestigd door deze Raad, heeft reeds geoordeeld dat verzoekster niet 

aannemelijk maakt waarom zij niet in Noord-Irak zou kunnen leven: 

 

"Uit bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat u onvoldoende heeft aangetoond waarom u niet 

in Noord-Irak zou kunnen blijven wonen om zo uw problemen in Bagdad, zo die al waarachtig zijn, te 

ontlopen. Tot slot dient in dit verband te worden opgemerkt dat uit een analyse van de situatie in Irak 

blijkt dat er op dit ogenblik in Noord-Irak (Erbil, Suleymania en Dohuk) geen reëel risico van ernstige 

schade in de zin van art. 48/4 §2, c van de Vreemdelingenwet bestaat (beslissing Commissaris-generaal 

van 31 mei 2010).” 

 

Deze Raad oordeelde daaromtrent in het arrest nr. 49 385 van 12 oktober 2010: 

 

"Verzoekende partijen beperken zich tot het opwerpen van een aantal beweringen over de situatie in 

Noord-Irak die niet volstaan om te getuigen van een reëel risico op het lijden van ernstig schade zoals 

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Deze beweringen doen geen afbreuk aan de 
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vaststellingen opgeworpen in de bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij waaruit 

duidelijk blijkt dat verzoekende partijen Noord-Irak omwille van financiële en medische reden hebben 

verlaten en dat ze onvoldoende aantonen waarom ze niet in Noord-Irak zouden kunnen blijven wonen 

om zo hun problemen in Bagdad - als die al waarachtig zijn - te ontlopen." 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf november tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


