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nr. 233 339 van 28 februari 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. DE DECKER

Begijnhoflaan 460

9000 GENT

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 25 februari 2020 heeft

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

19 februari 2020.

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 februari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 februari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat A. DE DECKER en van attaché M. SOMMEN,

die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

15 augustus 2017 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 29 augustus 2017 om

internationale bescherming. Op 17 oktober 2018 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

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

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

1.2. Op 11 februari 2019 verzoekt verzoeker voor de tweede maal om internationale bescherming.

1.2.1. Op 25 april 2019 neemt de commissaris-generaal een beslissing houdende niet-ontvankelijk

verzoek (volgend verzoek). Deze beslissing wordt op 15 mei 2019 door de commissaris-generaal

ingetrokken.
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1.2.2. Op 19 februari 2019 neemt de commissaris-generaal opnieuw een beslissing houdende niet-

ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Dit is de thans bestreden beslissing, die op 20 februari 2020

aan verzoeker per drager wordt betekend.

Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Op 29 augustus 2017 verzocht u samen met uw toenmalige echtgenote M. R. M. M. (...) een eerste

maal om internationale bescherming bij de Belgische asielinstanties. U verklaarde de Iraakse

nationaliteit te bezitten en een soennitisch Turkmeen te zijn afkomstig uit Kirkuk, Centraal-Irak, waar u

een garage uitbaatte. Nadat u in januari 2017 een dreigbrief van Islamitische Staat (IS) ontving besloot u

Irak te verlaten. Samen met uw echtgenote en uw drie kinderen reisde u via Turkije en de Balkanroute

naar België. Ter staving van uw eerste verzoek legde u de identiteitskaarten voor van uzelf, uw

echtgenote en jullie drie kinderen, een dreigbrief, foto’s van uw broer en foto’s die u nam tijdens uw reis

naar België. Uw echtgenote maakte tijdens haar persoonlijk onderhoud van 12 juni 2018 kenbaar dat ze

van u wilde scheiden. Op 23 juli 2018 werd zij samen met jullie kinderen opgevangen in een vluchthuis.

Jullie asieldossiers werden hierop van elkaar losgekoppeld en individueel behandeld.

Op 18 oktober 2018 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. U ging niet in beroep tegen deze beslissing.

U verliet België niet en diende op 11 februari 2019 een tweede verzoek om internationale bescherming

in. In het kader van uw tweede verzoek verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u bij

uw eerste verzoek om internationale bescherming had gelogen onder druk van uw schoonfamilie. U gaf

bij de DVZ eveneens aan dat u in werkelijkheid niet door IS zou zijn bedreigd, maar dat u zowel door het

Iraakse leger als de Koerdische troepen werd aangevallen omdat u deel uitmaakt van de Turkmeense

minderheid. U zou in het kader van uw eerste verzoek gelogen hebben omdat uw schoonouders ermee

dreigden uw kinderen af te nemen. Omdat u ondertussen de waarheid zou hebben verteld, zou uw

schoonfamilie u ook in België hebben aangevallen. Bij een terugkeer naar Irak vreest u dat uw

schoonfamilie u ook zal aanvallen omdat ze tot bepaalde milities behoren.

Op 25 april 2019 besloot het CGVS uw tweede verzoek om internationale niet-ontvankelijk te verklaren.

U ging in beroep tegen deze beslissing, waarop het CGVS deze beslissing besloot in te trekken en uw

dossier verder te onderzoeken.

Op 25 juni 2019 werd u aangehouden en overgebracht naar de gevangenis van Gent omdat u zich o.a.

schuldig had gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging en slagen en verwondingen. Op

13 november 2019 werd u door de Correctionele rechtbank van Gent veroordeeld tot een niet definitieve

gevangenisstraf van drie jaar met probatie uitstel van vijf jaar. Op 24 december 2019 werd u van de

gevangenis van Gent overgeplaatst naar het Centrum voor Illegalen te Merksplas, waar u tot op heden

verblijft.

U werd vervolgens uitgenodigd voor een nieuw persoonlijk onderhoud door het CGVS op

4 februari 2020. Tijdens dit persoonlijk onderhoud herhaalt u dat u in het kader van uw eerste verzoek

onder druk van uw schoonfamilie valse documenten had voorgelegd en valse verklaringen had

afgelegd. U geeft hierbij aan dat uw schoonfamilie sinds 2012 in België verblijft en zij op basis van valse

gegevens een beschermingsstatuut hebben verkregen, waardoor zij schrik hebben dit te verliezen

indien u de waarheid zou vertellen. Toen u in België aankwam zou in eerste instantie geweigerd hebben

om te doen wat uw schoonfamilie zei, waarna zij u 17 dagen hebben opgesloten en met de dood

hebben bedreigd. Ook dreigden zij ermee uw kinderen van u af te nemen, waardoor u uit schrik toch

besloot om in het kader van uw eerste verzoek leugenachtige verklaringen af te leggen. Uw

schoonvader zou vervolgens documenten vervalst hebben en alles opgeschreven hebben wat u diende

te zeggen. U geeft aan dat uw vrouw bij u is weggegaan omdat zij hier een Afghaanse man, een zekere

M. O. (...), heeft leren kennen. Uw kinderen zouden ondertussen de naam van deze Afghaanse man

gebruiken, hetgeen u niet accepteert. In februari 2018 zou u bij de politie een verklaring hebben

afgelegd waarbij u verklaarde dat u in het kader van uw eerste verzoek valse verklaringen had afgelegd.

Op 22 oktober 2018 zou uw schoonfamilie met deze Afghaanse man u in Luik met een mes hebben

aangevallen, waarna u in het ziekenhuis opgenomen diende te worden. Blijkbaar waren zij te weten
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gekomen dat u een aangifte had gedaan. In totaal zouden zij u een drie à vier keer aangevallen en

geïntimideerd hebben. U voegt hier nog aan toe dat deze Afghaanse man en uw ex-vrouw er alles aan

doen om uw kinderen van u af te nemen en zij uw naam en reputatie bij de autoriteiten bezoedeld

hebben.

U beweert voorts dat u wel degelijk in Kirkuk geboren bent en dat u daar tot 2001 woonde. In 2001 zou

u naar Erbil, Iraaks-Koerdistan, gevlucht zijn, waar u uw vrouw leerde kennen en in 2007 met haar

huwde. Na uw huwelijk zou u afwisselend in Erbil en Kirkuk hebben verbleven met uw echtgenote.

Hoewel u graag in Erbil wou blijven wonen, was dit omwille van uw Turkmeense afkomst erg moeilijk. In

de periode 2015-2016 zou u in Kirkuk hebben verbleven, waarna u de laatste maanden voor uw vertrek

uit Irak in januari à februari 2017 terug in Erbil ging wonen. U geeft aan Irak in 2017 verlaten te hebben

omdat u er door IS en de Hashd Al-Shaabi werd bedreigd. Zo zou uw broer K. (…) vermoord zijn door IS

en had u zelf ook een dreigbrief van IS ontvangen. Bij een terugkeer naar Irak vreest u omwille van uw

Turkmeense origine door zowel de Hashd Al-Shaabi als de peshmerga geviseerd te worden. Daarnaast

vreest u ook dat uw schoonfamilie u in Irak zal vermoorden omdat u hun namen hier aangegeven hebt.

Ter staving van uw tweede verzoek legt u volgende originele documenten voor: uw paspoort, een badge

van het leger en uw huwelijksakte. Eveneens legt u een kopie voor van volgende documenten: foto’s

van uzelf in het ziekenhuis, medische attesten, pv’s van uw verklaringen bij de politie, een treinticket en

de geschreven verklaringen van uw schoonvader, de identiteitskaarten van u, uw ex-vrouw en kinderen,

foto’s van uw reisweg, uw annex (bijlage 26), een afwezigheidsattest van het Croix Rouge, een

overschrijving van Western Union en een werkattest.

B. Motivering

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

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw verzoek niet-ontvankelijk verklaard moet worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de Commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

Vooreerst dient het CGVS vast te stellen dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw beweerde

regio van herkomst in Irak. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging

en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw herkomst kan

niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van essentieel belang voor het

onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de regio van herkomst in functie

waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal onderzocht worden. Indien

doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een verzoeker geen zicht biedt

op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven, die

zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden.

Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS van 4 februari 2020 beweert u dat u bent geboren in

Kirkuk, Centraal-Irak, dat u tot 2001 in de wijk ‘Rahim Awa’ woonde en dat u vanaf 2001 tot aan uw

vertrek uit Irak in 2017 afwisselend in Kirkuk en Erbil, Iraaks-Koerdistan, verbleef (CGVS,
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dd. 4 februari 2020, p. 4 en 7-8). Het CGVS kan echter geen geloof hechten aan uw bewering geboren

en afkomstig te zijn uit Kirkuk.

Vooreerst dient er vastgesteld te worden dat het paspoort dat u in het kader van uw tweede verzoek om

internationale bescherming voorlegde, en dat werd uitgegeven op 20 juni 2013 te Erbil, niet Kirkuk maar

wel Erbil, Iraaks-Koerdistan, vermeldt als uw geboorteplaats (zie kopie paspoort in het administratief

dossier). Geconfronteerd met deze vaststelling beweert u dat er in Kirkuk geen paspoortendienst was, u

in Erbil uw paspoort moest gaan aanvragen, u in Erbil gewoond had en er een verblijfsvergunning omdat

uw vrouw afkomstig is van Erbil en uw geboorteplaats daarom zo geregistreerd werd op uw paspoort

(CGVS, p. 4 en 15). Deze uitleg kan echter geenszins overtuigen. U beweert immers zelf dat uw ‘nufuz’

in Kirkuk is en u geregistreerd staat als zijnde geboren in Kirkuk, waardoor dit redelijkerwijze ook zo op

uw paspoort vermeld zou staan. Dat er desalniettemin op uw paspoort aangegeven staat dat u geboren

bent in Erbil, wijst er op dat Erbil ook uw werkelijke geboorteplaats betreft.

Hoewel u tijdens uw laatste persoonlijk onderhoud op het CGVS trachtte vol te houden dat u in Kirkuk,

Centraal-Irak, en niet in Erbil, Iraaks-Koerdistan, geboren bent, heeft u doorheen uw eerdere

verklaringen echter zelf reeds meermaals bevestigd dat u wel degelijk in Erbil bent geboren. Zo gaf u in

het kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) immers zelf aan dat u geboren bent in Hawler, de Koerdische benaming voor de stad Erbil (zie

Verklaring volgend verzoek DVZ, dd. 8 april 2019, vraag 5). Hiernaast verklaarde u bij de lokale politie

van Trooz op 27 november 2018 ook dat u werkelijk afkomstig bent van Erbil, u in het kader van uw

eerste verzoek valse verklaringen had afgelegd en valse documenten had gebruikt omdat Kirkuk een

stad in oorlog is en u op deze manier hoopte sneller een vluchtelingenstatuut te krijgen (zie kopie

verklaringen in het administratief dossier). Bij de lokale politie Gent verklaarde u op 22 oktober 2019

bovendien ook dat u werkelijk afkomstig bent van de streek Koerdistan in Irak (zie administratief

dossier). Dat u doorheen uw verklaringen zelf meermaals bevestigde afkomstig te zijn uit Erbil, doet op

fundamentele wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw meest recente bewering geboren te zijn in

Kirkuk.

Gelet op het geheel van bovenstaande bevindingen kan het CGVS geen geloof hechten aan uw

bewering geboren te zijn in Kirkuk en kan het CGVS niet anders dan vaststellen dat u werkelijk geboren

bent in en afkomstig bent uit Erbil, Noord-Irak. De vaststelling dat u niet in Kirkuk, maar wel in Erbil,

geboren bent, doet bovendien eveneens op ernstige wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

bewering gedurende lange periodes in Kirkuk gewoond te hebben.

Hoewel u wel een zekere kennis heeft van de stad Kirkuk, doet dit geen afbreuk aan bovenstaande

vaststelling. Deze kennis kan er hoogstens op wijzen dat u enigszins vertrouwd bent met de stad Kirkuk

of dat u een aantal gegevens ingestudeerd heeft bij de voorbereiding van uw verzoek om internationale

bescherming, maar toont geenszins aan dat u ook daadwerkelijk van Kirkuk afkomstig bent en/of daar

recent verbleven hebt.

Bovenstaande vaststellingen tonen aan dat u bewust getracht heeft om de Belgische asielinstanties te

misleiden door bepaalde informatie achter te houden en door bedrieglijke verklaringen af te leggen. Het

CGVS wijst erop dat van een verzoeker mag worden verwacht dat hij zijn volledige medewerking

verleent teneinde de bevoegde instanties toe te laten een zo volledig mogelijk onderzoek naar de

gegrondheid van zijn asielrelaas te voeren om zich een beeld te vormen van de eventueel daaruit

voortvloeiende nood aan bescherming. De medewerkingsplicht vereist van een verzoeker dat hij zo

gedetailleerd en zo correct mogelijk informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, herkomst,

leefwereld en asielrelaas en dit vanaf de aanvang van de procedure. Gelet op bovenstaande

vaststellingen blijkt dat u niet voldaan heeft aan de medewerkingsplicht.

Daar u het CGVS tracht te misleiden over uw werkelijke herkomst, kan er evenmin geloof gehecht

worden aan uw bewering niet naar Erbil te kunnen terugkeren omdat u een Turkmeen uit Kirkuk bent

(CGVS, p. 14-15). Uit bovenstaande blijkt immers dat u zelf afkomstig bent uit Erbil, én niet uit Kirkuk,

en doorheen uw verklaringen geeft u bovendien zelf aan gedurende lange periodes in Erbil verbleven te

hebben, waardoor het CGVS niet inziet waarom u zich bij een terugkeer naar Irak niet opnieuw in Erbil

zou kunnen vestigen.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op het asielrelaas dat u in het kader van uw initiële verzoek hebt uiteengezet, met name de

dood van uw broer en de dreigbrief die u van IS ontvangen zou hebben, moet worden beklemtoond dat
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uw eerste verzoek om internationale bescherming reeds door het CGVS werd afgewezen wegens een

fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. De exacte motieven op basis waarvan het CGVS tot

bevindingen kon komen staan duidelijk en afdoende uiteengezet in de beslissing genomen in uw hoofde

in het kader van uw eerste verzoek. In het kader van uw huidig verzoek om internationale bescherming

herhaalt u andermaal dat uw broer door IS vermoord werd en u Irak ontvlucht was omdat u een

dreigbrief van IS gekregen zou hebben (CGVS, dd. 4 februari 2020, p. 13-14). Het gegeven dat u in het

kader van uw huidig verzoek bijkomende verklaringen aflegt die volledig in het verlengde liggen van iets

dat geenszins als aangetoond wordt beschouwd, met name de door u voorgehouden problemen met IS,

kan geen ander licht werpen op de beoordeling die het CGVS reeds in het kader van uw initiële verzoekt

uiteengezet heeft.

Voorts dient er te worden vastgesteld dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele

wijze ondermijnd wordt door tegenstrijdigheden die werden vastgesteld doorheen uw opeenvolgende

verklaringen. Zo valt er een grote discrepantie op te merken tussen uw verklaringen bij het invullen van

uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de verklaringen die u tijdens uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS heeft afgelegd. Zo is het hoogst eigenaardig dat u tijdens uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS het asielrelaas dat u in het kader van uw eerste verzoek had aangehaald

herhaalde en u beweerde dat u Irak verlaten had omdat uw broer door IS gedood werd en u een

dreigbrief van IS ontvangen had (CGVS, p. 13-14). Bij de DVZ haalde u immers expliciet aan dat u niet

door Daesh (IS) bedreigd werd en u in het kader van uw vorige verzoek gelogen had (zie Verklaring

volgend verzoek DVZ, dd. 8 april 2020, vraag 15). Dat u dergelijke tegenstrijdige verklaringen aflegt en

bij de DVZ expliciet verklaarde geen problemen met IS gehad te hebben, doet op fundamentele wijze

afbreuk aan de geloofwaardigheid van het door u voorgehouden asielrelaas. Hetgeen tevens afbreuk

doet aan uw algemene en algehele geloofwaardigheid.

De geloofwaardigheid van het door u voorgehouden asielrelaas wordt verder ondermijnd door het

gegeven dat u, zoals hierboven reeds beargumenteerd werd, niet aannemelijk hebt gemaakt

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit de stad Kirkuk gelegen in de provincie Kirkuk, Centraal-Irak. Gelet op

de ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Irak kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen

geloof kan gehecht worden aan uw verblijf in Kirkuk heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden

gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan.

Hiernaast brengt u in het kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming nog een nieuw

element naar voren. Zo beweert u immers dat u in het kader van uw eerste verzoek onder druk van uw

schoonfamilie valse documenten had voorgelegd en valse verklaringen had afgelegd. U geeft hierbij aan

dat uw schoonfamilie sinds 2012 in België verblijft en zij op basis van valse gegevens een

beschermingsstatus hebben verkregen, waardoor zij schrik hadden dit te verliezen indien u de waarheid

zou vertellen. Toen u in België aankwam zou u in eerste instantie geweigerd hebben om te doen wat uw

schoonfamilie zei, waarna zij u 17 dagen hebben opgesloten en met de dood bedreigd. Ook dreigden zij

ermee uw kinderen van u af te nemen, waardoor u uit schrik besloot om in het kader van uw eerste

verzoek toch leugenachtige verklaringen af te leggen. Omdat u nu de waarheid zou hebben verteld,

vreest u bij een terugkeer naar Irak door uw schoonfamilie vermoord te worden (CGVS, p. 6 en 13).

Op basis van onderstaande vaststellingen dient het CGVS echter te concluderen dat er weinig tot geen

geloof gehecht kan worden aan de door u aangehaalde problemen met uw schoonfamilie.

Vooreerst is het onbegrijpelijk dat u dit element nu pas, in het kader van uw tweede verzoek om

internationale bescherming, voor het eerst aanhaalt, eens te meer u meermaals de gelegenheid kreeg

dit element aan te brengen. Daar u beweert bij uw aankomst in België met de dood te zijn bedreigd en

17 dagen te zijn vastgehouden door de familie van R. (...), uw toenmalige echtgenote, is het volstrekt

onbegrijpelijk dat u na uw vrijlating niet naar de politie zou zijn gegaan om een klacht in te dienen tegen

uw schoonfamilie. U geeft hierbij aan dat u dit niet kon doen omdat u de taal niet sprak en hier niemand

kende. Deze uitleg kan echter geenszins overtuigen. Dat u in dat opzicht tijdens uw gehoren bij de DVZ,

waar een tolk aanwezig was, evenmin melding maakte van de problemen met uw schoonfamilie is nog

frappanter. Hiermee geconfronteerd haalt u aan dat u schrik had van uw schoonfamilie, u uw kinderen

wou beschermen en u uiteindelijk later wel naar de politie bent gegaan (CGVS, p. 12-13). Er dient hier

echter bij opgemerkt te worden dat u uw verklaringen bij de politie pas heeft afgelegd nadat u een

weigeringsbeslissing had ontvangen in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming.

U maakte noch tijdens uw eerste noch tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS melding

van de problemen met uw schoonfamilie, dit terwijl uw echtgenote u op het moment van uw tweede
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persoonlijk onderhoud reeds verlaten had. Daarenboven is het ook hoogst eigenaardig dat u niet in

beroep ging tegen de eerste weigeringsbeslissing van het CGVS om in het kader van uw

beroepsprocedure de problemen met uw schoonfamilie aan te halen.

Dat u nooit eerder melding maakte van de door u voorgehouden problemen met uw schoonfamilie is

hoogst eigenaardig. U verzoekt immers om internationale bescherming bij de autoriteiten van een land

en toont hiermee bijgevolg aan vertrouwen te hebben in de autoriteiten van het land waar u

bescherming aanvraagt. Deze autoriteiten dienen het verzoek om internationale bescherming te

onderzoeken aan de hand van de gegevens die door de verzoeker worden voorgelegd. Er kan dan ook

redelijkerwijze worden verwacht dat u reeds vanaf het begin op een duidelijke en oprechte manier de

redenen voor uw nood aan bescherming aanreikt. In dit verband dient er bovendien opgemerkt te

worden dat een verzoeker de verplichting heeft om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en dat het aan de verzoeker

is om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de bevoegde instanties kunnen

beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist dus dat een

verzoeker de bevoegde instanties zo gedetailleerd en correct mogelijk informatie geeft over alle facetten

van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas en dit reeds van bij de aanvang van zijn eerste procedure.

Daarenboven werd u reeds vanaf het begin van uw eerste verzoek om internationale bescherming

meermaals gewezen op het belang van uw verklaringen en de noodzaak om de waarheid te vertellen.

Dat u pas in het kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming, nadat uw echtgenote u

had verlaten en een klacht tegen u had ingediend wegens partnergeweld, dit element aanbrengt is wel

héél frappant en doet ernstig twijfelen aan de oprechtheid van de door u aangehaalde problemen met

uw schoonfamilie.

Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS van 4 februari 2020 tracht u bovendien te laten

uitschijnen dat u in feite het slachtoffer bent, uw schoonfamilie u er heeft ingeluisd, zij de kinderen van u

hebben afgenomen en dat uw echtgenote u verlaten heeft omdat zij hier een andere man heeft leren

kennen (CGVS, p. 3 en 11). Doorheen uw verklaringen bij de politie beweert u bovendien meermaals

dat u R. (...) nooit geslagen zou hebben en zij onder druk van haar vader en op basis van leugens een

klacht tegen u had ingediend (zie verklaringen politie in het administratief dossier). In dit verband dient

er echter gewezen te worden op het feit dat u op 13 november 2019 door de rechtbank veroordeeld

werd en dat uit het vonnis blijkt dat R. (...) u heeft verlaten omwille van uw agressief en gewelddadig

gedrag ten aanzien van haar, dat u haar na de beëindiging van jullie relatie bleef belagen en dat u er

niet voor terugdeinsde om haar en uw kinderen op aanhoudende wijze te terroriseren. Bovendien blijkt

uit het vonnis ook dat u haar nieuwe partner, M. U. (…), bedreigd en fysiek aangevallen zou hebben (zie

kopie vonnis in het administratief dossier CGVS). Bovenstaand vonnis spreekt uw verklaringen bijgevolg

tegen en oordeelt dat u middels uw gedrag het leven van R. (...) en uw kinderen tracht(te) te

terroriseren. Gelet op bovenstaand vonnis lijkt het dan ook weinig aannemelijk dat uw schoonfamilie

R. (...) tegen u opgezet zou hebben en uw schoonfamilie u zou bedreigen omdat u ondertussen de

‘waarheid’ verteld zou hebben.

Hoewel u in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming mogelijks valse

verklaringen en documenten heeft aangebracht op aanraden van de familie van R. (...), kan het CGVS

gelet op bovenstaande bevindingen weinig tot geen geloof hechten aan uw bewering deze valse

elementen aangebracht te hebben onder druk en dreigementen van de familie van R. (...). Het CGVS

vermoedt daarentegen veeleer dat u deze valse elementen destijds heeft aangebracht om hier zelf een

voordeel uit te halen en zo sneller een beschermingsstatus en verblijfskaart te verkrijgen, zoals u

bovendien zelf ook had aangegeven bij de lokale politie van Trooz op 27 november 2018 (zie

administratief dossier). Daarnaast kan het CGVS zich niet van de indruk ontdoen dat u middels uw

huidige verklaringen de familie van R. (...) in een slecht daglicht wilt plaatsen en hun op een zekere

manier verantwoordelijk wilt stellen voor het foutlopen van uw initieel asielverzoek. In dit opzicht dient er

bovendien nog gewezen te worden op het gegeven dat er, zoals hierboven reeds werd beargumenteerd,

geen geloof gehecht kan worden aan de door u voorgehouden herkomst uit Kirkuk en de problemen die

u daar met IS gekend zou hebben, hetgeen erop wijst dat u doelbewust getracht heeft de Belgische

asielinstanties middels valse, leugenachtige en bedrieglijke verklaringen te misleiden, hetgeen op

ernstige wijze uw algemene en algehele geloofwaardigheid ondermijnt. Uit bovenstaande blijkt

bovendien dat u er niet voor terugdeinst om valse asielmotieven en valse bewijsstukken aan te brengen

en een verhaal in te studeren.

Hoewel u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS meermaals aanhaalt dat u kan bewijzen dat de

familie van R. (...) u bedreigd heeft, slaagt u er niet in om die stukken voor te leggen. Wat betreft de
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door u voorgelegde notities, waarop de familie van R. (...) geschreven zou hebben wat u in het kader

van uw eerste verzoek om internationale bescherming diende te vertellen, dient opgemerkt te worden

dat deze enkel handgeschreven notities betreffen, maar deze geenszins aantonen door wie, waar,

wanneer of met welke intenties ze geschreven werden. Dergelijke notities kunnen door om het even wie

en wanneer zijn geschreven en hebben op zich géén bewijswaarde voor de door u aangehaalde

problemen met de familie van R. (...). Hiernaast legt u ter staving van de door u voorgehouden

problemen met de familie van R. (...) ook verschillende pv’s voor van de politie van Trooz en Gent. Er

dient hier echter bij opgemerkt te worden dat deze pv’s enkel een geschreven versie betreffen van de

verklaringen die u zelf bij de politie afgelegd hebt, maar deze pv’s geenszins een bewijs vormen voor de

inhoud van uw verklaringen. Voorts haalt u nog aan dat u verschillende bewijsstukken, waaronder video-

en audiofragmenten van de bedreigingen door de familie van R. (...), op uw gsm had staan, maar u deze

niet kan voorleggen omdat uw gsm door de politie in beslag werd genomen en verbeurd werd verklaard

(CGVS, p. 5, 13 en 16-17). Er dient hier echter bij opgemerkt te worden dat het niet aan het CGVS

toekomt om te speculeren over welke bewijsstukken er al dan niet op uw gsm stonden en het CGVS in

deze enkel kan concluderen dat u er niet in slaagt de door u voorgehouden bewijsstukken voor te

leggen.

Uw huwelijksakte toont louter aan dat u in 2007 huwde, niets meer en niets minder. De foto’s tonen

hoogstens aan dat u op een bepaald moment in een ziekenhuis lag met klaarblijkelijk enkele

verwondingen. In welke omstandigheden u deze verwondingen opliep kan allerminst worden afgeleid uit

deze foto’s. Deze foto’s hebben bijgevolg geen enkele bewijswaarde voor de door u voorgehouden

problemen met de familie van R. (...). Hetzelfde geldt voor de door u voorgelegde medische attesten.

Deze medische attesten kunnen hoogstens aantonen dat u bepaalde medische problemen had en de

beschreven verwondingen opgelopen had, maar vormen geen bewijs voor de manier waarop u deze

verwondingen opgelopen zou hebben. Dat in de medische fiche staat aangegeven dat uw medische

problemen mogelijks het gevolg zijn van de slagen en verwondingen waar u in december 2018 het

slachtoffer van zou zijn geweest, wijzigt niets aan voorgaande. Het gaat hier om een loutere

veronderstelling en dit op basis van wat u de dokter hieromtrent vertelde. Een arts kan sowieso enkel

vaststellingen doen betreffende de fysieke/psychische letsels waar iemand mee kampt en kan

vermoedens uiten over hetgeen aan de basis ligt van de vastgestelde verwondingen, doch kan nooit

met absolute zekerheid uitsluitsel geven over de precieze oorzaak van de vastgestelde letsels. Ook al

zou het vaststaan dat u het slachtoffer werd van slagen en verwondingen, dan nog blijkt uit het

voorgelegde attest niet waarom, wanneer en door wie u zou zijn aangevallen.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

De overige documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet in positieve zin ombuigen. Deze

documenten tonen immers enkel de identiteit van uw kinderen en ex-vrouw, uw werkzaamheden in

België en uw reisweg aan, elementen die momenteel niet ter discussie staan.

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

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

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

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

in voorkomend geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

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

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

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

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

EASO Country Guidance note: Iraq van juni 2019 (beschikbaar op https://www.easo.europa.eu/sites/

default/files/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 de verzoeken om internationale bescherming van Irakezen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit
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in het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken verzoeker en anderzijds actuele en

betrouwbare informatie over de situatie in Irak.

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

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

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

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

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

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

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

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

(vi) de mate waarin burgers ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

In de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde

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

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

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

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

zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

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

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

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

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

actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u

afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de

veiligheidssituatie in de provincie Erbil te worden beoordeeld.

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

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

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

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

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak._de_veiligheidssituatie_in_de_kar_2019

1120.pdf of https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies

Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government

(KRG), significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR)

kent een zekere mate van stabiliteit en efficiënt optredende veiligheidsdiensten.

Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum dat op 25 september 2017 plaatsvond, brak de KRG en de

Koerdische bevolking zuur op. Het Iraakse leger en PMU verdreven als reactie hierop de Koerdische

troepen uit Kirkuk en grote delen van de betwiste gebieden onder Koerdische controle waardoor de

KRG een groot deel van zijn olie-inkomsten verloor. Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum deed

de regio in een politieke en diepe economische crisis belanden. De twee grootste partijen (de KDP en

de PUK) slaagden er, vijf maanden na de parlementsverkiezingen in de KAR, op 4 maart 2019 wel in

om een politiek akkoord te bereiken. Op 10 juli 2019 werd de nieuwe regering, bestaande uit de KDP,

de PUK en Gorran, ingezworen. De relaties tussen de KRG en de federale regering staan nog steeds op

scherp door de onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste gebieden en het uitblijven van een

akkoord over de verdeling van de inkomsten uit de olie-productie, al zijn deze spanningen in de loop van

2018 en 2019 wel verminderd. De federale regering verwijderde op 16 februari 2019 alle controleposten

met de KAR die na het onafhankelijkheidsreferendum waren opgetrokken en maakte een maand later

voor het eerst in jaren opnieuw het wettelijk voorziene federale budget voor de KRG over, waardoor

achterstallige ambtenarenlonen konden worden uitbetaald. Ten slotte sloten de beide regeringen in

juli 2019 een akkoord over de veiligheidshandhaving in de betwiste gebieden. De aanhoudende

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

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

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

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

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

uit, waarbij zowel leden van de Iraqi Security Forces, pro-regeringsgezinde gewapende groeperingen en
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burgers geviseerd worden. Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak. In de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veiligheidsdiensten om dergelijk geweld te voorkomen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beperkt.

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

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

KDPI- en PDK-doelwitten in de Noord-Iraakse gebieden die grenzen aan Iran. Naast het inzetten van

conventionele militaire middelen voert Iran ook een low level campagne van moordaanslagen tegen

leden van Iraans-Koerdische partijen in de KAR. Het aantal burgerslachtoffers dat bij deze acties en

aanvallen valt, is zeer beperkt.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat de Koerdische Autonome Regio niet alleen over de weg

bereikbaar is. Uit de beschikbare informatie (zie het EASO COI Report: Iraq – Internal mobility van

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

internal_mobility.pdf of https://www.cgvs.be/nl; en de COI Focus Irak – De bereikbaarheid van de

Koerdische Autonome Regio met het vliegtuig van 19 september 2019) blijkt dat Irak, naast Baghdad

International Airport immers over luchthavens beschikt in Basra, Najaf, Erbil en Suleymaniah, dewelke

onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Sinds eind maart 2018 zijn

terug rechtsreeks vluchten uit het buitenland, inclusief Europese steden, naar de KAR operationeel.

Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen lasten de Koerdische luchthavens opnieuw in hun

vluchtschema’s in. De Turkse nationale vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines besliste omwille van

politieke redenen alleen nog op Erbil en niet meer op Suleimaniya te vliegen.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans geen reëel risico

bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in

Noord-Irak aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet.

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

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Erbil in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Erbil een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van uw leven of persoon.
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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 Erbil.

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

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden ingediend

overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing (artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het non-refoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In wat zich aandient als een enig middel kan het aanvoeren van een schending van artikel 48/3 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en van artikel 8 van het Europees Verdrag

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) worden ontwaard.

Verzoeker betoogt als volgt:

“7. Verzoeker is Turkmeen hetgeen nooit in twijfel werd getrokken door het CGVS maar wel te weinig

aandacht aan werd besteed. Uit verschillende objectieve bronnen blijkt, in tegendeel tot wat het CGVS

beweert, dat het gevaarlijk is voor Turkmenen in Irak.

EASO, Country Guidance: Iraq Guidance note and common analysis, juni 2019, p.68, Country

Guidance: Iraq Guidance note and common analysis

« Turkmen COI summary [Targeting, 1.3.4, 2.2.1, 3.4.1] Turkmen are the third largest ethnic group in

Iraq after Arabs and Kurds. They comprise of both Sunni and Shia, and a small group of Christian

Turkmen. There are reports from 2017 of KRG authorities discriminating against Turkmen in the

disputed territories. There are reports of harassment, arbitrary arrests, forced evictions of displaced

Turkmen at the hands of KRG authorities up until the Iraqi takeover of the disputed territories in October

2017. Turkmen in Kirkuk seem to be the most targeted group among all ethnic and religious groups

living in the city. There were reports of abductions and killings of Shia Turkmen by ISIL. For example,

when the organisation seized the area around the town of Amerli in Salah al-Din, placing its 13 000

inhabitants under siege. Residents were suffering from severe shortages of food, medicine and drinking

water. Some residents died from lack of access to medical services. Based on suspicion of being

affiliated with ISIL, Sunni Turkmen, along with Sunni Arabs, are targeted by the PMU and subjected to

discrimination, forms of collective punishment, and killings (see Persons perceived to be associated with
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ISIL). A large group of Turkmen are IDPs. There have been reports that Sunni Turkmen IDPs were

prevented by the Peshmerga and PMU from returning to their homes in areas liberated from ISIL.

Risk analysis

The acts to which individuals under this profile could be exposed are of such severe nature that they

would amount to persecution (e.g. killing, collective abuses). When the acts in question are (solely)

discriminatory measures, the individual assessment of whether or not discrimination could amount to

persecution should take into account the severity and/or repetitiveness of the acts or whether they occur

as an accumulation of various measures. Not all individuals under this profile would face the level of risk

required to establish well-founded fear of persecution. The individual assessment of whether or not there

is a reasonable degree of likelihood for the applicant to face persecution should take into account risk-

impacting circumstances, such as: area of origin (e.g. Shia Turkmen in areas where ISIL continues to

operate), perceived affiliation with ISIL or PMU, religion, etc. » (p. 68)

Uit bovengaande studie blijkt dat door het weigeren van het asiel en terugsturen van verzoeker naar

Irak, een inbreuk wordt gemaakt op artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

8. Bovendien wordt er een schending gemaakt van artikel 8 van het EVRM dat zegt dat ieder het recht

heeft op de eerbieding van privé, familie- en gezinsleven.

Zoals eerder vermeld, heeft verzoeker drie minderjarige kinderen van 12, 9 en 5 jaar, dewelke

internationale bescherming hebben gekregen (stuk 4 en 5). Door de beslissing van het CGVS wordt het

recht op gezinsleven van verzoeker afgenomen.

Het gegeven dat verzoeker en de moeder van zijn kinderen niet meer samen zijn, doet geen afbreuk

aan het recht van verzoeker om zijn kinderen te zien opgroeien. Indien verzoeker terug naar Irak dient te

gaan, wordt hij buiten zijn wil weggetrokken van zijn minderjarige kinderen.

Gelet op de jonge leeftijd van de drie kinderen is het in hun belang dat zij verenigd blijven met hun

vader. De ouders spelen bovendien een cruciale rol in de ontwikkeling van de kinderen op die leeftijd.”

2.2. Stukken

Als bijlage aan het verzoekschrift worden fotokopieën van de identiteitskaarten van verzoekers kinderen

(stuk 4) en een fotokopie van de bijlage bij de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling van de ex-echtgenote van verzoeker waarbij verzoekers kinderen als vluchteling worden

erkend (stuk 5) als nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Ontvankelijkheid van het middel

De schending van artikel 8 van het EVRM kan niet dienstig worden aangevoerd tot staving van

onderhavige vordering tegen de beslissing van de commissaris-generaal waarbij, zonder een

verwijderingsmaatregel te nemen, uitsluitend uitspraak wordt gedaan over de vraag of er nieuwe

elementen of feiten aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoeker in aanmerking

komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet (cf. RvS 30 september 2008,

nr. 186.661; RvS 12 maart 2008, nr. 180.930). De fotokopieën van de identiteitskaarten van verzoekers

kinderen (stukkenbundel verzoeker, stuk 4) en de fotokopie van de bijlage bij de beslissing tot erkenning

van de hoedanigheid van vluchteling van de ex-echtgenote van verzoeker waarbij verzoekers kinderen

als vluchteling worden erkend (stukkenbundel verzoeker, stuk 5) worden dan ook niet dienstig bij het

verzoekschrift gevoegd.

Het enig middel is, wat dit betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.2. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden

beslissing werd genomen, luidt als volgt:
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“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°,

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek

ontvankelijk.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er

dus nieuwe elementen of feiten aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

Te dezen is de Raad echter, in navolging van de commissaris-generaal, van oordeel dat er geen nieuwe

elementen of feiten aan de orde zijn, of door verzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter

maken dat verzoeker voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking

komt.

In de bestreden beslissing komt de commissaris-generaal tot dit oordeel op basis van de overwegingen

dat (i) er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers bewering geboren en afkomstig te zijn uit

Kirkuk, zodat er evenmin geloof kan worden gehecht aan zijn bewering niet naar Erbil te kunnen

terugkeren omdat hij een Turkmeen uit Kirkuk is, dat (ii) verzoekers eerste verzoek om internationale

bescherming reeds door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna:

CGVS) werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid, dat (iii) de

geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas fundamenteel ondermijnd wordt door tegenstrijdigheden

die werden vastgesteld doorheen zijn opeenvolgende verklaringen, dat (iv) er weinig tot geen geloof

gehecht kan worden aan de door verzoeker aangehaalde problemen met zijn schoonfamilie, waarbij

wordt ingegaan op de door verzoeker neergelegde stukken, en dat (v) er voor burgers in de noordelijke

provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te

worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een gewapend conflict en er geen elementen zijn die erop wijzen dat er in verzoekers

hoofde omstandigheden bestaan die tot gevolg hebben dat hij een verhoogd risico loopt om het

slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Al deze overwegingen worden in de bestreden beslissing

omstandig toegelicht.

Uit het voorgaande blijkt dat de commissaris-generaal verzoekers (volgend) verzoek om internationale

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

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

verzoekschrift geen ernstige poging om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te

ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Door zich louter te beperken tot het

herhalen van de eerder tijdens het gehoor voor het CGVS gegeven verklaringen dat hij Turkmeen is en

dat het voor Turkmenen gevaarlijk is in Irak en het citeren uit algemene informatie van EASO over

Turkmenen in Irak, blijft verzoeker daartoe echter in gebreke. Uit de door verzoeker geciteerde passage

kan niet blijken dat alle Turkmenen in Irak vervolgd worden of hiervoor een gegronde vrees moeten

hebben en dat een individuele beoordeling moet gebeuren van het bestaan van een redelijke mate van

waarschijnlijkheid dat de verzoeker vervolgd zou worden, rekening houdend met bepaalde risico-

omstandigheden, zoals (onder meer) de plaats van herkomst, betrokkenheid bij ISIL of PMU en religie.

Verzoeker dient een persoonlijke vrees voor vervolging dan ook in concreto aan te tonen. Te dezen blijkt

uit de motieven van de bestreden beslissing, die door verzoeker in het verzoekschrift niet worden

betwist, dat verzoeker hierin niet geslaagd is.

Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze besluit

dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komt.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig februari tweeduizend twintig

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY D. DE BRUYN


