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 nr. 255 582 van 4 juni 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. JACOBS 

Kroonlaan 88 

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 8 februari 2021 heeft 

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

5 januari 2021. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 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 M. KALIN loco advocaat F. 

JACOBS 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 verklaart een soennitische Irakees van Arabische origine te zijn, geboren op 11 maart 1990 in Tikrit, in 

de provincie Salah al-Din. U behoort tot de stam al Azzawi, substam Molan. Uw moeder werkte als 

advocaat bij het ministerie van Financiën maar nam in 2016 of 2017 een loopbaanonderbreking van vier 

jaar omwille van aanhoudende dreigementen. Uw vader was huisarts en ging in pensioen begin 2020. In 

het verleden is uw vader directeur geweest van het Oja Ziekenhuis en van verschillende afdelingen. 

Daarnaast werkte uw vader sinds de val van Saddam tot het vertrek van de Amerikanen uit Irak voor het 

Amerikaanse Salah al-Din Provincial Reconstruction Team (PRT). Omwille van deze verschillende 

functies kreeg uw vader vaak te maken met bedreigingen door bijvoorbeeld al Qaeda en de Islamitische 

Staat (IS) en afpersingen door commerciële bedrijven. 
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Omwille van de onveiligheid in Irak zocht uw vader steeds naar manieren om zijn kinderen naar het 

buitenland te kunnen sturen. Zo zorgde hij er ook voor dat u en uw één jaar jongere broer samen in 

Oekraïne konden gaan studeren. In afwachting van het afronden van het middelbaar onderwijs van uw 

broer, studeerde u een jaar aan een Nederlandse privéuniversiteit in Qaddisiya. In november 2009 

begonnen u en uw broer, S.A.M. (O.V. X - CGVS X), jullie studies aan de Ternopil Universiteit in 

Oekraïne. U studeerde tandarts, uw broer geneeskunde. In de zomervakantie van 2012 en 2013 

keerden jullie een maand à anderhalve maand terug naar Irak om stage te lopen in het Tikrit Ziekenhuis. 

In de zomer van 2014 deed u een zomerstage in Oekraïne. Uw broer ging opnieuw stage lopen in het 

ziekenhuis van Tikrit. Tijdens zijn verblijf in Irak werd hij door een buurtbewoner gevraagd samen te 

werken met IS. Uw broer keerde hierop terug naar Oekraïne en ging nooit meer naar Irak. 

 

Bij de komst van de Islamitische Staat (IS) gingen uw ouders in het huis van uw tante langs moederzijde 

in het dorp al Alam wonen. In februari 2015 werd uw ouderlijke huis in Tikrit door IS gebombardeerd. Uw 

grootvader langs vaderskant die daar nog woonde, kwam hierbij om het leven. Uw buurman A. bracht u 

en uw broer op de hoogte van wat er was gebeurd. Die dag werd het communicatienetwerk in Tikrit 

echter platgelegd waardoor jullie jullie ouders niet meer konden bereiken. Nadat u en uw broer in de 

zomer van 2015 afstudeerden, reisde uw broer van Oekraïne naar België, waar hij op 12 augustus 2015 

een verzoek om internationale bescherming indiende. Uw broer werd op 4 maart 2016 de 

vluchtelingenstatus toegekend. 

 

U keerde terug naar Tikrit om uw familie te vinden. U landde in Erbil en reisde via Kirkuk en Alam naar 

Tikrit. U stopte onderweg eerst bij uw tante langs moederszijde in Alam waar uw ouders bleken te zijn. 

Ook u bleef bij uw tante wonen. De levensomstandigheden waren moeilijk gezien er geen elektriciteit of 

water was. Eind 2015 stuurde uw vader u daarom naar Amman, Jordanië. U bekwam via via een 

studentenvisum en betaalde jaarlijks 7 à 800 Jordaanse dinar om deze te laten verlengen. U kon echter 

niet werken gezien uw doktersdiploma niet geldig is in Jordanië. Eens alles in de Tikrit regio begon te 

normaliseren, in 2016 of 2017, gingen uw ouders en uw zus in een huurhuis in Tikrit wonen. Eind juni 

2018 keerde u terug naar Irak omdat uw vader een job voor u had geregeld als tandarts in opleiding in 

het Tikrit Ziekenhuis. U heeft de job van 27 juni 2018 tot 2 juli 2018 uitgeoefend. 

 

Op 2 juli kwam een groep van vijf gewapende leden van al Hashd al Shaabi het ziekenhuis binnen. Ze 

wilden de identiteitskaarten van alle aanwezigen controleren. De verantwoordelijke van de dienst, dokter 

M., liet alle kaarten verzamelen en nam de mannen mee naar zijn kantoor. Even later kwam dokter M. 

even uit zijn kantoor en bracht hij u als enige uw identiteitskaart. Hij zei u te willen helpen omwille van 

zijn goede relatie met uw vader en raadde u aan het ziekenhuis voor uw eigen veiligheid onmiddellijk te 

verlaten. Als soenniet met de naam O. uit Tikrit liep u immers meer gevaar dan een ander. U ging 

rechtstreeks naar het huis van uw tante. Leden van al Hashd al Shaabi zouden die dag ook aan uw 

mokthar gevraagd hebben naar u en uw verblijfplaats. 

 

De volgende dag ging u om 5 uur in de ochtend naar Suleymania waar u een vlucht nam naar Jordanië. 

U diende daar een visumaanvraag in voor Tsjechië. Op 17 augustus 2018 reisde u naar Tsjechië. Op 9 

november 2018 nam u de bus naar België waar u op 6 december 2018 een verzoek om internationale 

bescherming indiende. 

 

Ter staving van uw verzoek, legt u volgende originele documenten neer: uw identiteitskaart, 

nationaliteitsbewijs, kieskaart en Oekraïens diploma. Verder legt u kopieën neer van de woonstkaart en 

voedselrantsoenkaart van uw vader, een certificaat van uw Oekraïens diploma, vier foto’s van uw 

verwoeste ouderlijke woning, een attest van de mokthar, een tewerkstellingsattest van het ziekenhuis, 

een attest van dokter M., een attest en een certificaat van waardering van het PRT voor uw vader en 

enkele medaillons van uw vader. 

 

B. Motivering 

 

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst 

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere 

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw 

hoofde heeft kunnen vaststellen. 

 

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van 

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden 

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. 
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Na grondig onderzoek door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS) dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen en alle elementen in uw 

administratief dossier in uw hoofde niet kan worden besloten dat er een persoonlijke en gegronde vrees 

voor vervolging bestaat zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, dan wel een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming, artikel 48/4, a) en 

b). Dit omwille van volgende redenen. 

 

Vooreerst kunnen er ernstige vraagtekens geplaatst worden bij uw verklaringen aangaande uw 

recente verblijfsplaatsen en activiteiten. 

 

Ten eerste meent u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS dat u van eind 2015 tot midden 2018 

in Jordanië heeft gewoond. Op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maakte u hiervan echter helemaal 

geen gewag. U verklaarde op de DVZ daarentegen dat u na uw studies in Oekraïne terugkeerde naar 

Irak en daar van eind 2015 tot uw vertrek uit Irak in augustus 2018 onafgebroken woonde. U zou van 

eind 2015 tot januari 2018 in het dorp al Alam en van januari 2018 tot uw vertrek uit Irak in al Zuhour 

wijk in de stad Tikrit hebben gewoond (Verklaring DVZ, d.d. 10/01/2019, vraag 10). U hiermee 

geconfronteerd, meent u slechts dat u op de DVZ niet over Jordanië werd bevraagd (persoonlijk 

onderhoud d.d. 21/10/2020 (CGVS), p. 16). Het staat buiten kijf dat u wel degelijk naar àl uw vroegere 

verblijfplaatsen werd gevraagd. Bij het beantwoorden van deze vraag, noemde u immers wel uw woonst 

als kind in Tikrit, uw verblijf in Oekraïne tijdens uw studies en uw verblijf bij uw tante in Alam. Waarom u 

niet zou vermelden dat u bijna drie jaar in Jordanië heeft gewoond, doet alvast ernstige vragen rijzen. 

 

Ten tweede bent u ook wat betreft uw beroep niet consequent. Zo verklaarde u op de DVZ dat u zes 

maanden als tandarts in de provincie Salah al-Din heeft gewerkt en op het CGVS dat u slechts 5 dagen 

als tandarts in Irak gewerkt heeft (Verklaring DVZ, d.d. 10/01/2019, vraag 12). Andermaal doet dit uw 

geloofwaardigheid geen goed. 

 

Ten derde bestaan er ernstige tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en de verklaringen die uw 

broer aflegde in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming. Daar verklaarde hij dat u in 

Irak ‘Wetenschappen’ heeft gestudeerd. Nadien zou u in een Iraaks laboratorium gewerkt hebben dat 

onderzoek doet naar ziektes (CGVS X d.d. 19/01/2016, p. 5-6). U met deze verklaringen van uw broer 

geconfronteerd, benadrukt u meermaals dat u heel zeker weet dat uw broer dit niet gezegd heeft gezien 

u de inhoud van zijn persoonlijk onderhoud heel precies met hem heeft overlopen ter voorbereiding van 

uw eigen persoonlijk onderhoud. Zijn verklaringen aangaande uw job zijn echter niet mis te verstaan, 

met name dat u in een laboratorium in Irak werkte. U biedt helemaal geen verklaring waarom uw broer 

dergelijke zaken verklaard zou hebben. U besluit enkel dat hij hetzelfde als u heeft gezegd (CGVS, p. 

16-17), hetgeen uiteraard geen valabele verklaring is voor de vastgestelde ernstige tegenstrijdigheden. 

Het flagrant ontkennen van de verklaringen van uw broer zoals ze zijn neergeschreven op het CGVS, is 

dan ook geenszins overtuigend. 

 

Ten vierde verklaart u dat u sinds de explosie van uw ouderlijke huis geen contact meer had met uw 

ouders of andere familieleden gezien het volledige communicatienetwerk in de regio Tikrit tot na uw 

terugkeer van Oekraïne naar Irak buiten dienst was (CGVS, p. 11-12). U wist derhalve ook niet dat uw 

ouders sinds het begin van de oorlog tegen de Islamitische Staat (IS) bij uw tante langs moederszijde in 

al Alam verbleven (CGVS, p. 13) en keerde in 2015 terug naar Irak om uw ouders te vinden. Uw broer, 

daarentegen, verklaart dat hij sinds de explosie geen contact meer had met zijn ouders, broers en zus, 

maar wel nog af en toe met zijn tante langs moederszijde in al Alam. Zij zou zelfs een deel van zijn reis 

naar België gefinancierd hebben. Ook zij zou niet geweten hebben waar uw ouders waren (CGVS X d.d. 

19/01/2016, p. 9). Allereerst blijkt hieruit dat het communicatienetwerk van Tikrit niet (volledig) buiten 

dienst was. Bovendien zijn jullie tegenstrijdig aangaande de locatie van en het contact met uw ouders 

en familie, uw vermeende reden van uw terugkeer naar Irak in 2015. 

 

U verklaart een vrees te koesteren omwille van uw profiel als tandarts en de problemen die u zou 

gekend hebben tijdens het uitoefenen van uw job als tandarts in Irak. Bovenstaande tegenstrijdigheden 

aangaande uw job en uw recente verblijfplaatsen betreffen dan ook kernelementen in uw asielrelaas en 

tasten uw geloofwaardigheid in ernstige mate aan. 

 

U toont voorts niet aan dat u in juni 2018 van Jordanië naar Irak terugkeerde. U legt immers geen enkel 

begin van bewijs voor van uw verblijf in Jordanië, uw verblijf in Irak in 2018 of uw reizen tussen Irak en 

Jordanië. U zou zelfs geen foto’s hebben die uw aanwezigheid in het ene of het andere land in 2018 

kunnen staven (CGVS, p. 24-25).  
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Het paspoort waarmee u tussen Irak en Jordanië zou gereisd hebben en waarmee u Irak in augustus 

2018 definitief verlaten zou hebben, kunt u evenmin voorleggen. Het zou afgenomen zijn door de 

smokkelaar en u zou er niet aan gedacht hebben om op voorhand een foto van uw paspoort te maken. 

U wist namelijk niet dat dit document van groot belang was, zo beweert u (CGVS, p. 21-22). Gezien u 

hoogopgeleid bent, al veel gereisd heeft en gezien uw broer de asielprocedure in België reeds 

doorlopen heeft, is het echter niet aannemelijk dat u het belang van uw internationaal paspoort en het 

nut van het maken van een kopie ervan niet zou kunnen inschatten. Ook het paspoort van uw broer zou 

immers zijn afgenomen door de smokkelaar (CGVS X d.d. 19/01/2016, p. 9). U legt wel degelijk 

documenten voor ter staving van uw opleiding in Oekraïne, i.c. een origineel diploma en een kopie van 

een certificaat van uw opleiding Tandarts. Uw Tandartsstudie in Oekraïne lijkt dan ook vooralsnog 

aannemelijk. Waar u na deze opleiding heeft gezeten, blijft echter zeer onduidelijk. Uw identiteitskaart 

en nationaliteitsbewijs werden immers niet recentelijk afgeleverd en tonen niet aan dat u in 2018 in Irak 

zou hebben gewoond. De kopieën van de voedselrantsoenkaart en woonstkaart staan op naam van uw 

vader en uw kieskaart is niet gedateerd. 

 

Ook al zou worden aangenomen dat u in juni 2018 terugkeerde naar Irak om als tandarts te 

werken in het Tikrit ziekenhuis, quod non, kan desalniettemin worden besloten dat de door u 

aangehaalde vrees niet gegrond is. 

 

Een groep van vijf Hashd al Shaabi (HS) leden zou het ziekenhuis binnengekomen zijn en gevraagd 

hebben naar alle identiteitskaarten, waarna zij zich terugtrokken in het kantoor van uw verantwoordelijke 

dokter M.. Even later zou M. zijn kantoor uitgekomen zijn en u uw kaart teruggeven hebben met de 

boodschap dat u het ziekenhuis diende te verlaten voor uw eigen veiligheid. De volgende dag verliet u 

het land. Dat u zou zijn geviseerd door HS is hiermee geenszins aangetoond. 

 

Vooreerst was dit immers uw eerste (indirecte) contact ooit met de sjiitische milities. Nooit eerder kende 

u problemen met milities, dan wel het Iraakse leger of politie. Evenmin werd u ooit tegengehouden aan 

controleposten (CGVS, p. 20). Niets wijst er dan ook op dat HS naar u op zoek was of u viseerde. Uw 

verklaringen over het incident zelf blijven bovendien uitermate vaag en ontbreken elke vorm van 

beleving. Zo heeft u geen idee of HS regelmatig het ziekenhuis kwam controleren en dit een 

standaardprocedure was dan wel of dit een eenmalig incident was. Nochtans stond u samen met een 

collega, dokter H., aan de receptie toen de groepering binnenkwam en verwittigde u zelf de 

verantwoordelijke. U en uw collega zouden hierover echter niets tegen elkaar gezegd/verteld hebben. 

Ook toen de HS-leden in het kantoor van dokter M. zaten, werd er niets gezegd onder de collega’s en 

ging iedereen gewoon terug aan het werk (CGVS, p. 18). Hoewel u tot op de dag van vandaag in 

contact staat met dokter H., heeft hij ook na het incident niets noemenswaardig meer verteld (CGVS, p. 

20). U weet enkel dat de HS-leden een kwartier tot een half uur bij dokter M. bleven, dat zij vervolgens 

de identiteitskaarten teruggaven en het gebouw verlieten (CGVS, p. 20). Daarenboven blijkt dat u het 

ziekenhuis zonder problemen via de hoofdingang kon verlaten. Daar stond immers geen bewaking, 

meent u. Indien men werkelijk naar u op zoek zou zijn met de bedoeling u te laten arresteren en te laten 

verdwijnen (CGVS, p. 19), is het niet aannemelijk dat zij u zomaar zouden laten ontsnappen. 

Het blijft voorts geheel onduidelijk waarom M. enkel uw leven in gevaar achtte en enkel uw 

identiteitskaart terugbracht. Behalve dat uw leven in gevaar was als u in het ziekenhuis zou blijven, heeft 

dokter M. verder niets gezegd toen hij uw kaart kwam terugbrengen. U vermoedt dat u geviseerd werd 

omwille van uw naam, uw geloof, uw geboorteplaats en uw beroep. Kan echter worden aangenomen dat 

er wel meer soennitische dokters in het Tikrit Ziekenhuis, gelegen in het soennitische Tikrit, werk(t)en. 

Zo is zelfs uw verantwoordelijke, dokter M., een soenniet, zo verklaart u zelf (CGVS, p. 19). Dat uw 

voornaam ‘O.’ u uit het niets in meer problemen zou brengen dan een andere soennitische dokter uit 

Tikrit, is voorts louter een vermoeden dat u niet concretiseert. U blijkt immers nooit eerder problemen te 

hebben gekend omwille van uw voornaam. U legt uit dat u nooit problemen kende aan controleposten 

omdat soennitische regio’s door soennitische troepen van het Iraakse leger bemand worden. Echter, de 

stad Tikrit werd in april 2015 bevrijd door zowel het Iraakse leger als sjiitische milities, in de vorm van al 

Hashd al Shaabi. De sjiitische milities zijn sindsdien nooit volledig verdwenen uit de regio. Op het 

moment dat u uit Oekraïne naar Irak terugkeerde, in juni 2015, waren de veiligheidstroepen in de regio 

dan ook nog steeds in staat van erg hoge waakzaamheid. Dat u, een soenniet afkomstig uit Tikrit, zo 

kort na de bevrijding en ondanks de verhoogde waakzaamheid nooit enige vorm van grondige controle 

of problemen zou hebben gekend, aan de controleposten van het leger of andere, is dan ook weinig 

waarschijnlijk. Op zijn minst toont dit aan dat u op geen enkele manier geviseerd werd. 

 

Bovendien dient erop gewezen te worden dat ook uw vader geen problemen kende met HS, ondanks 

het feit dat er wel degelijk controles plaatsvonden in zijn praktijk.  
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U wijst erop dat uw vader niet ‘O.’ heet en in Bagdad geboren is (CGVS, p. 20). U geeft anderzijds 

duidelijk aan dat uw vader een goede relatie heeft met iedereen in de regio, zelfs met de mokthar 

(CGVS, p. 23). Dat de milities niet op de hoogte zouden zijn van het verleden, het carrièrepad en de 

religieuze achtergrond van uw vader, is dan ook niet aannemelijk. Waarom zij uw vader wel met rust 

zouden laten maar u zouden willen arresteren en vermoorden, iemand die nooit eerder in de problemen 

kwam, sinds 2015 slechts enkele maanden in Irak verbleef en slechts vijf dagen als tandarts werkte, is 

geenszins duidelijk. 

 

Opmerkelijk is voorts dat u pas wanneer u wordt gevraagd naar het voorgelegde attest van de mokthar 

verklaarde dat leden van HS bij de mokthar naar u en uw verblijfplaats hebben gevraagd. Dat u nooit 

eerder vermeldde dat, naast het incident in het ziekenhuis, militieleden ook specifiek naar u op zoek 

zouden zijn gegaan, is vooreerst bijzonder bedenkelijk en doet verder afbreuk aan uw relaas. Bovendien 

bleek hun zoektocht weinig ernstig. Nadat de mokthar zou gezegd hebben dat hij u niet in de regio heeft 

gezien, hield de zoektocht op. De militieleden hadden u nochtans ook thuis of in de dokterspraktijk 

kunnen zoeken, hetgeen zij niet hebben gedaan. Het voorgelegde attest van de mokthar waarin hij 

verklaart dat leden van al Hashd al Shaabi op 02/07/2018 naar u informeerden kan uw verklaringen 

geen kracht bij zetten. Gezien het document immers op uw vraag werd opgemaakt, is de bewijswaarde 

ervan nihil. Bovendien betreft het een kopie waaraan, gezien het makkelijk te vervalsen karakter, 

sowieso geen bewijswaarde kan worden gehecht. 

 

Hoewel u vreest dat u zou zijn vermoord indien u het ziekenhuis die dag niet was ontvlucht (CGVS, p. 

20), kan uit voorgaande worden geconcludeerd dat uw vrees louter hypothetisch blijft en op geen enkele 

manier werd aangetoond. De algemene stelling dat dokters in Irak worden geviseerd, is onvoldoende 

om te concluderen dat u een gegronde vrees zou kennen. 

 

De voorgelegde documenten die hierboven nog niet werden besproken kunnen de geloofwaardigheid 

van uw verklaringen niet herstellen. Het tewerkstellingsattest van het Tikrit Ziekenhuis geeft aan dat u 

vanaf de dag van het document uw training mag starten, m.n. 27/06/2018. Het attest geeft echter niet 

aan dat u effectief gestart bent (CGVS, p. 24). Vervolgens legde u een attest neer van dokter M. waarin 

hij beschrijft dat u werd bedreigd door ongekende milities en dat hij u hielp uit het ziekenhuis te 

ontsnappen (CGVS, p. 24). Gezien dit document op vraag van uw vader, met wie dokter M. een goede 

band heeft, is opgesteld, kan ook aan dit document geen bewijswaarde worden toegekend. Dat hetgeen 

dokter M. schrijft, werkelijk is gebeurd, is immers niet aangetoond. Bovendien schrijft hij dat u werd 

bedreigd door ongekende milities. Uit uw eigen verklaringen blijkt nergens dat u werd bedreigd. 

Bovendien verklaarde u dat dokter M. u hielp ontkomen aan Hashed al Shaabi. Waarom hij het dan zelf 

in zijn verklaring over ‘ongekende milities’ zou hebben, is geenszins duidelijk. U legde vervolgens vier 

foto’s neer van uw verwoeste ouderlijke woning. Uit deze foto’s kan vooreerst niet worden afgeleid dat 

dit werkelijk uw woning is en omwille van welke reden en wanneer dit huis werd verwoest. Hoe dan ook, 

het huis zou zijn verwoest in februari 2015, nog vóór uw terugkeer van Oekraïne naar Irak, en vormt 

aldus geen onderdeel van uw asielmotieven. Tot slot legt u enkele documenten voor aangaande het 

werk van uw vader, i.c. een attest van waardering van het Provincial Reconstruction Team (PRT), een 

certificaat van waardering van het PRT en foto’s van enkele medailles. Deze betreffen echter louter het 

werk en het verleden van uw vader. U toonde niet in concreto aan dat zij enige vrees in uw hoofde 

zouden betekenen. 

 

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 

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.  

https://www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html
https://www.refworld.org/
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2019.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2019.pdf
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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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 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 Salah al-Din te worden beoordeeld. Dit gebied omvat acht districten: 

Al-Dour, al-Shirqat, al-Faris, Balad, Baiji, Tooz, Samarra and Tikrit. 

 

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 4 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 de Centraal-Iraakse provincies, waartoe de provincie Salah al-Din behoort, werd 

sinds 2013 grotendeels bepaald door de opkomst van en de strijd tegen Islamitische Staat van Irak en 

Syrië (ISIS). De toenmalige 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 had een 

duidelijk voelbare impact op de veiligheidssituatie in Irak. Volgens Iraq Body Count (IBC) lag het aantal 

burgerdoden in Irak in 2019 het laagst sinds het begin van hun tellingen in 2003. 

 

De bevolking van de provincie Salah al-Din bestaat hoofdzakelijk uit soenitische moslims en de 

provincie wordt aanzien als een machtscentrum van soenitische Arabieren maar kent eveneens een 

sjiitische Arabische minderheid en een aanwezigheid van Koerdische en Turkmeense 

bevolkingsgroepen.  

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pdf
https://www.cgvs.be/nl
https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/de-veiligheidssituatie-centraal-en-zuid-irak
https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/de-veiligheidssituatie-centraal-en-zuid-irak
https://www.cgvs.be/nl
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De dichtstbevolkte delen van de provincie werden reeds midden 2015 bevrijd van ISIS. De Popular 

Mobilization Forces (PMF) speelden hierbij een belangrijke rol. Salah al-Din heeft op zijn grondgebied 

ook zogenaamde betwiste gebieden, in casu Tuz Khurmatu. In oktober 2017 braken in Tuz Khurmatu, 

dat hoofdzakelijk bevolkt wordt door Koerden en sjiitische Turkmenen, gevechten uit tussen de 

Koerdische peshmerga en de Iraqi Security Forces (ISF) waarbij plunderingen door de plaatselijke 

bevolking plaatsvonden. In deze context vonden ook gewelddaden plaats tussen Koerden en 

Turkmenen. Er waren rapporteringen van brandstichtingen en vernielingen van winkels en huizen 

waarbij hoofdzakelijk de Koerdische wijken werden geviseerd. De ISF namen de controle volledig over 

van de peshmerga. De Turkmenen, gelieerd met de aanwezige sjiitische PMF, konden hun positie 

tegenover de Koerden versterken. De Iraakse overheid stuurde speciale eenheden naar Tuz Khurmatu 

om de spanningen te doen dalen en een terugkeer van gevluchte Koerden, die zich bedreigd voelden 

door de sjiitische PMF, mogelijk te maken. Deze werden in de loop van 2018 vervangen door reguliere 

eenheden van het Iraakse leger, hoofdzakelijk bestaande uit sjiitische Arabieren die meer affiniteit 

hebben met de sjiitische Turkmenen dan met de soenitische Koerdische en Arabische bevolking. Sinds 

2019 heeft de tot de PMF behorende Badr brigade de feitelijke controle in Tuz Khurmatu. De heersende 

spanningen en de onvrede bij de plaatselijke Koerdische gemeenschap vertalen zich tot op heden niet 

naar een verhoogd aantal geweldincidenten in en rond Tuz Khurmatu. 

 

De ISF zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de provincie maar zijn slechts beperkt aanwezig in de 

rurale gebieden. De PMF blijven de meest dominante veiligheidsactor in de provincie en zijn in alle 

regio’s aanwezig, waarbij ze de controle uitoefenen op strategische locaties. Naast de ISF en de PMF 

bestaan er in de provincie ook sjiitische milities verbonden aan sjiitische leiders en heiligdommen, 

Turkmeense milities die gelieerd zijn aan de Badr brigade en een aantal soenitische tribale milities, al 

dan niet gelieerd met de PMF. ISIS is vooral actief in de rurale gebieden van de regio en is in 

verschillende districten aanwezig, waaronder het Hamringebergte, het Makhoulgebergte en in de vallei 

van de Tigris. In de buitenwijken van Tuz Khurmatu en lang de snelweg Bagdad-Kirkuk is een 

groepering bestaande uit ISIS-veteranen en Koerdische maffia, genaamd de White Flags actief. Uit de 

beschikbare informatie kan worden afgeleid dat het een criminele organisatie betreft die zich richt op 

illegale oliehandel. 

 

In de periode 2018 tot begin 2020 vonden in de hele provincie veiligheidsincidenten plaats. Deze 

bestaan hoofdzakelijk uit confrontaties tussen de ISF/PMF en ISIS, beschietingen en luchtaanvallen van 

het Iraakse leger op schuilplaatsen van ISIS en aanvallen van ISIS op de ISF/PMF en ook burgers. De 

modus operandi van ISIS in Centraal-Irak was hierbij in 2019 en begin 2020 dezelfde als in 2018. 

 

Na het verlies van hun grondgebied opereert ISIS in Centraal-Irak vooral in en vanuit afgelegen rurale 

gebieden in regio’s die ze vroeger onder controle hadden. De groepering profiteert hierbij van de 

afwezigheid van permanent aanwezige veiligheidsactoren en maakt gebruik van het machtsvacuüm in 

de zogenaamde betwiste gebieden. De organisatie opereert hierbij vooral ’s nachts in relatief kleine 

eenheden die gebruik maken van guerillatactieken in een poging het staatsgezag en het vertrouwen in 

de autoriteiten te ondermijnen. Dit resulteert in meer gerichte aanvallen en minder grootschalige 

aanvallen. De meeste acties van ISIS zijn gericht tegen de ISF en de PMF waarbij echter ook 

burgerslachtoffers kunnen vallen. De acties van de organisatie vinden hoofdzakelijk plaats in rurale 

gebieden of op belangrijke verbindingswegen. Bermbommen als aanvalswapens en andere improvised 

explosive devices (IED’s) in dichter bebouwde gebieden worden nog altijd ingezet maar de intensieve 

stedelijke terreurcampagnes van 2012 tot 2016 zijn nergens teruggekeerd. Zelfmoordaanslagen zijn 

uitzonderlijk geworden. Gerichte aanvallen op burgers kunnen de vorm aannemen van executies of 

kidnappings waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van valse controleposten en 

overheidsvoertuigen. Hierbij worden hoofdzakelijk personen die voor de overheid werken of met de 

overheid samenwerken geviseerd. ISIS maakt zich daarnaast ook schuldig aan afpersing en het 

overvallen van de landelijke bevolking om aan fondsen en voedsel te geraken. Deze verschillende 

tactieken kunnen ook gebruikt worden om de landelijke bevolking uit bepaalde plaatsten te verdrijven of 

om hen te doen afzien van samenwerking met de autoriteiten. 

 

De meeste acties van ISIS in de provincie Salah al-Din zijn van beperkte schaal. ISIS voert 

hoofdzakelijk vanuit bergachtige zones aanvallen uit en trekt zich nadien weer terug. De aanvallen van 

ISIS op de ISF en PMF nemen de vorm aan van van IED’s, hinderlagen en beschietingen. Het Iraakse 

leger voert beschietingen uit op mogelijke schuilplaatsen van ISIS en ook vinden er luchtaanvallen op 

ISIS-posities plaats. Bij de confrontaties tussen ISIS en de ISF en de PMF vallen slachtoffers aan beide 

kanten. Voorts komen ook in Salah al-Din aanvallen van ISIS op burgers voor. 
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Volgens de beschikbare informatie wordt er in de soenitische gebieden in Centraal-Irak, waaronder 

Salah alDin, nauwelijks deelgenomen aan de betogingen tegen de autoriteiten. Er werden in de periode 

oktober 2019december 2019 geen slachtoffers door geweld tijdens betogingen gerapporteerd. 

 

Het aantal veiligheidsincidenten en burgerdoden in de provincie Salah al-Din vertoonde in 2017 en 2018 

een globaal dalende trend. Het maandelijkse aantal veiligheidsincidenten bleef in 2019 stabiel op een 

laag niveau. Het maandelijkse aantal burgerdoden in de provincie bleef volgens de beschikbare 

informatie in 2019 eveneens beperkt. 

 

Volgens IOM telde Irak op 31 december 2019 1.414.632 ontheemden (IDP’s). IOM meldt dat 4.596.450 

van de Iraakse burgers die sinds januari 2014 ontheemd geraakten inmiddels naar hun regio van 

oorsprong terugkeerden. IOM merkt op dat de algemene levensomstandigheden van IDP’s en 

returnees¬ in 2019 verbeterden in vergelijking met 2018. 

 

De terugkeerratio naar de provincie Salah al-Din bedraagt 75%. De terugkeerratio varieert evenwel per 

district. 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 redenen om niet terug te keren. 

 

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op 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 Salah al-Din 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 Salah al-Din afkomstig Irakese 

verzoeker omwille van zijn of haar specifieke profiel bescherming nodig heeft, wordt die dan ook 

verleend. Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie 

dient evenwel besloten te worden dat er in Salah al-Din 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. 

 

Het CGVS wijst er nog op dat uit de voormelde Country Guidance Note blijkt dat ook EASO van oordeel 

is dat de situatie in de provincie Salah al-Din niet van dien aard is dat burgers louter door hun 

aanwezigheid aldaar een reëel risico lopen op ernstige schade zoals bedoeld in artikel 15(c) van de 

herschikte Kwalificatierichtlijn. 

 

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

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Salah al-Din in uw hoofde dermate verhogen dat er moet worden 

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Salah al-Din een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging 

van uw leven of persoon. 

 

Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient 

evenwel besloten te worden dat er in Salah al-Din actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie 

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

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

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

vreemdelingenwet. 

 

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

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Salah al-

Din.  
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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. 

 

Ter volledigheid wijst het CGVS er op dat iedere asielaanvraag individueel wordt beoordeeld op basis 

van alle elementen en stukken die het dossier bevat. Dat uw broer, S.A.M. (O.V. X – CGVS X) de 

vluchtelingenstatus toegekend kreeg, heeft daarom geen invloed op de beoordeling van uw verzoek om 

internationale bescherming. 

 

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 enig middel beroept verzoeker zich op de schending van “art. 2 par. 2 en 3 van de Wet van 

29 juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht van administratieve akten, artikel , 48/3 , 48/4 , 

48/7 en artikel 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdeling; Schending van het beginsel van behoorlijk bestuur dat bij de administratie 

rust en bij het voorbereiden en opmaken van een administratieve beslissing ; Schending van artikel 3 

van het EVRM , Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 

zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,4, 6, 7, 12 en 13 en artikel 1 

van de Conventie van Genève ; Schending van Artikel 17 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot 

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen; Schending van Artikel 4 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 

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

staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft”. 

 

Verzoeker geeft een theoretische uiteenzetting inzake de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Verzoeker ontwikkelt het middel als volgt: 

“Dat dient te worden opgemerkt dat de volgende elementen geenszins betwist worden door het CGVS : 

verzoekende partij is van Iraakse staatsburger, heeft als voornaam O. en heeft minstens een diploma 

tandheelkune behaald in Oekraïne, waar zij studeerde tussen 2009 en zomer, augustus 2015. 

 

Dat vooreerst dient te worden opgemerkt dat het CGVS in casu een redenering volgt die totaal mank 

gaat en derhalve niet sluitend is. 

Het CGVS gertuigt van een onvoldoende en flagrante miskenning van de context van Irak en van de 

Islam wanneer betwijfeld wordt dat reeds enkel de voornaam van O. als een aanwijzing van toebehoren 

tot de soennitische strekking zou wijzen. Het CGVS herleid dit tot een blote bewwering....DAT OP 

NIETS ZOU STEUNEN; 

 

Integendeel is O. de voornaamdie aan een eerste jongen van een gezin gegeven wordt en die 

rechtstreeks naar één van de basis van het SOENNISME VERWIJST; 

O. is immers de voornaam van één van de 4 Kaliefen in dewelke de Soennieten geloven... 

Cfr de betekenis, oorsprong en linken van de voornaam O. : […] 

 

Deze flagrante miskenning van de context van Irak en van de aldaar heersende en vijandige strekkingen 

is reeds voldoende om de beslissing nietig te maken. 

 

De verzoekende partij heeft er immers herhaaldelijk op gewezen , ALS EERSTE REDEN VOOR HAAR 

PROBLEMEN , dat haar voornaam op zich reeds de aandacht trok van de sjiitische milities, een 

voornaam die uiteraard telkens uit de bus komt van zodra de verzoekende partij haar identiteit dient aan 

te geven, of haar paspoort of identiteitsjkaart dient voor te leggen. 

Dat dit ondermeer het geval was tijdens het controle dat binnen het ziekenhuis gevoerd werd en waar de 

verzoekende partikj haar pas diende voor te leggen, met als gevolg dat zij weerhouden werd en dat M. 

haar aanspoorde zo snel als mogelijk te verdwijenen en dus te vluchten. 

Dat de verzoekende partij geen enkele reden had om de trouw en de raad van M. in twijfel te trekken : 

de man was met haar vader sedert lang bevriend , zij respecteerden elkaar en M. had haar vader 
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geholpen om haar een job te geven. De verzoekende partij heeft naar M. geluisterd zoals zij naar haar 

vader had geluisterd. Zij wist ook dat haar beroep en haar voornaam voor problemen zorgde, wat zij ook 

al dan niet deed. Zij kwam hiermee in de negatieve aandacht en van de milities en van de IS ... 

Het is derhalve volledig ten onrechte dat het CGVSD acht dat het volledig onduidelijk zou blijven 

waarom enkel de identiteit van de verzoekende partij werhoduen weRD.  

Dat deze vastelling eveneens de nietigverklaring van de beslissing rechtvaardigt.  

De verzoekende partij heeft degelijk tijdens haar interview op DVZ Jordanië vermeld, doch zonder 

aanwijzing van de tijdspanne waarin zij aldaar verbleef. Er bestaat dus geen wezenlijke tegenstrijdigheid 

tussen haar verklaringen.  

Zij heeft in de zomer 2015 Oekraïne verlaten omdat zij afgestudeerd was en verder geen verblijf kon 

rechtvaardigen dat haar een verblijfstitel zou geven.  

Zij is toen kortstondig naar Irak teruggekeerd op zoek naar haar ouders , tot haar vader haar naar 

Amman in Jordanië wegstuurde eind 2015. Zij verbleef verder in Jordanië tot 2018 en haar terugkeer 

naar Irak , met een job in het ZH waar het incident plaatsvond.  

De verzoekende partij is bij haar terugkeer in 2015 bij haar tante gaan wonen, waar ook haar ouders 

toevlucht hadden genomen na de vernieling van hun huis door Daesh. Zij hoefde dus niet verder te 

trekken, vermits zij haar ouders teruggevonden had.  

In die periode had de verzoekende partij uiteraard contact met haar gezin, vermits zij zich ter plaatse 

bevond, daar waar haar broer in die periode reeds langdurig in België verbleef.  

Het is dan ook normaal dat hun contacten niet identiek waren en dat de wijze warmee contact al dan 

niet kon worden genomenverschillend waren.  

De broer had geen ander mogelijk middel dan telefoon ,internet of reizigers, en was dus afhankelijk van 

het netwerk, daar waar de verzoekende partij ter plaatse was en geen beroep diende te maken op deze 

media. 

Er bestaat dus evenminn een wezenlijk verschil tussen de verklaringen van beide broers, die els in hun 

context dienen te worden teruggeplaatst. Hetgeen het CG VS niet doet. 

De beslissing dient nietig te worden gemaakt. 

Dat de voornaam O. die haar gegeven werd verder , rechtstreeks naar de soennitisch strekking verwijst, 

daar waar de voornaam van haar broer echter neutraal klinkt. 

Dat dient tevens te worden aangekaard dat de raad die in het ZH door Mustafa gegeven werd, nl het ZH 

en Irak te verlaten, niet enkel gegeven werd in het voordeel van de verzoekende partij en om haar te 

beschermen. 

Hiermee beschermede Mustafa ook zijn eigen ploeg en hemzelf. EEN SOENNIET BLIJVEN 

TEWERKSTELLEN OF ALS COLLEGA HEBBEN WAS VOLDOENDE OM IN DE NEGATIEVE 

AANDACHT VAN DE MILITIES TE KOMEN. 

Dat de beslissing hiermee ten onrechte , geen rekening houdt , zodat zij dient te worden vernietigd. 

Dat verder dient te worden vastgesteld dat de kronkelige redenering van het CGVS in casu geenszins 

kan overtuigen en zelfs afgebroken wordt door de informatie die de verzoekende partij voorlegd heeft 

ivm haar naam . 

Dat het CGVS verder geen sluitende informatie geeft nopens de perioden waar er al dan niet 

communicatie met Irak mogelijk was, zodat de beslissing evenmin op objectieve en sluitende 

informatiebronnen steunt. 

Het CGGVS houdt helemaal geen rekening met de contekst van Irak in die periode , waar af en toe wel 

verbinding was, doch sporadisch; 

Dat deze vastellingen reeds de vernietiging van de beslissing rechtvaardigt. Dat het CGVS geeen 

voldoende diepgaand onderzoek gevoerd heeft. De beslissing van het CGVS is niet ernstig en houdt 

geen rekening met de context ter plaaatse en met het kwetsbaar profiel van de verzoekende partij, een 

jonge man die serdert zijn 18 op pad was, ontheemd om aan de oorlog en de vervolgingen te 

ontsnappen...  

Verzoekende partij vreest in Irak te worden gedood of slachtoffer te worden van het geweld en van de 

religieuze spanningen in Irak , omwille van de hoger vermelde redenen die niet met de nodige zorg 

onderzocht werden. 

De beslissing dient derhalve te worden vernietigd. Dat echter alle door verzoekende partij voorgelegde 

documenten, bewijzen dat er 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. 

 

AANGAANDE DE SUBSISIAIRE BESCHERMING 

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: […] 

Overrwegende dat de toekomst van Irak steeds een vraagteken blijft ; 

[citering landeninformatie] 
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Verzoekende partij dreigt het slachtoffer te worden van ernstige schade en dit omwille van de steeds 

precaire veiligheidssituatie in Irak; 

Dat het CGVS helemaal geen rekening heeft gehouden met de specifieke bijzonderheden van 

verzoekende partij in zijn evalutie van de de risico’s in geval van een « terugkeer » naar Irak waar zij 

gelet op de nog steeds chaotische toestand, geen steun kan verwachten van haar autoriteiten die 

sowieso de Charia toepassen. 

Dit gebrek aan evaluatie tav het bijzonder profiel van verzoekende partij volstaat echter reeds om de 

beslissing te venietigen.  

Dat uit de volgende informaties naar de blijvende instabiliteit in Irak wijst : [citering landeninformatie] 

 

Dat ook de Coronaviruscrisis voor een bijkomende onveiligheid maar ook voor protestacties 

zorgt: het land kan de cisi niet aan ... 

[citering landeninformatie] 

 

Verder wenst de verzoekende partij de volgende opmerkingen te maken ivm de securitaire toestand in 

haar regiogebied. 

1. Al waren de protesten geminderd door de coronacrisis, Al waren de protesten geminderd door de 

coronacrisis, flakkerden ze in april-mei 2020 weer op met alle pogingen ter onderdrukking.' In juli 2020, 

vielen er immers nog doden en gewonden. Het CGVS houdt hier geen rekening mee terwijl de 

verzoekende partij een verhoogd risico zou lopen tot vervolging door zijn activiteiten. 

2. Wat betreft de spanningen die zich afspelen op het Irakees grondgebied en de machtsstrijd tussen 

Iran en de USA, moet erop gewezen worden dat na een raketaanslag op 6 mei te Bagdad, een nieuwe 

aanslag plaatsvond op 8 juni 2020. Op 16 juni, telde men 4 raketaanslag 

en in 1 week tijd. Op 22 juni, kwam er nog een nieuwe aanslag op de luchthaven. 

[citering landeninformatie] 

3. Op 10 juni 2020 en 18 juni 2020 werd de groene zone te Bagdad aangevallen. 

4. Ook verder in de maand juni, in juli en augustus bleven er aanslagen plaatsvinden. 

5. Op het einde van de week met het meeste aantal aanslagen, raakten 3 rakketen op 14 augustus 

2020 de Bagdadese luchthaven terwijl er in dezelfde week te Bagdad reeds 5 aanslagen plaatsvonden: 

[citering landeninformatie] 

6. In september, leest men nog verder over de weerslag van het conflict dat zich afspeelt op het Irakees 

grondgebied, zo houden de USA restricties op de gasimport uit Iran, daar zij Bagdad verwijt de milities - 

die ook soennieten aanpakken - niet te kunnen beheren : 

[citering landeninformatie] 

7. In de beslissing wordt evenmin gewag gemaakt van de impact van de sanitaire situatie ten gevolge 

van Corona-Covid 19, hoewel artikels de schrijnende gevolgen ervan aankaarten, zoals armoede, 

gebrek aan medische infrastructuur en middelen : 

[citering landeninformatie] 

Dit werd op 11 juni 2020 nog herhaald met de blijvende toename van het aantal besmettingen : [citering 

landeninformatie] 

8. Noch buigt de verwerende partij zich over de neveneffecten van de coronacrisis : opkomst van ISIS 

en economische instorting door de daling van de olieprijs : 

[citering landeninformatie] 

 

Dat de situatie thans steeds niet verbeterd is, voornamelijk in en rond Bagdad [citering reisadvies Irak 

van Nederlandse overheid]” 

 

2.2. Bij aanvullende nota van 10 mei 2021 brengt verweerder inzake de veiligheidssituatie in Salah al-

Din (Irak) volgende landeninformatie bij: 

- EASO Country Guidance Note: Iraq van januari 2021; 

- 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. 

 

2.3. Ter terechtzitting legt verzoeker een aanvullende nota neer met opmerkingen over de 

veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst en voegt hij tevens de vijf volgende stukken: 

- attest van de Jordaanse kliniek waar hij op stage was tussen 14 januari en 15 juli 2017; 

- verblijfskaart van de verzoekende partij in Jordanië 2016-2017; 

- attest voor een stage in Irak in 2013; 
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- factuur voor de aankoop van een Samsung GSM in Irak in 2018; 

- definitie en betekenis van de voornaam van de grootvader die ook de voornaam is van de 

verzoekende partij. 

 

2.4. Verweerder legt ter terechtzitting vijf beter leesbare versies neer van de voormelde vijf stukken die 

ter terechtzitting werden neergelegd door verzoeker. 

 

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 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 artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 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. Verzoeker voert in het verzoekschrift een schending aan van artikel 17 van het KB CGVS, maar licht 

dit niet toe. Krachtens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet dient het 

verzoekschrift de middelen te bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen.  

http://curia.europa.eu/
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De uiteenzetting van een “middel” vereist daarbij dat de geschonden geachte rechtsregel of het 

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid, alsook de wijze waarop die regel of dat beginsel door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden. Het volstaat derhalve niet te verwijzen naar een 

wettelijke bepalingen zonder te verduidelijken op welke wijze deze bepaling concreet geschonden is. 

 

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

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

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

gelezen te worden.   

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

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

twee onderscheiden fasen. 

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

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

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

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn 

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

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; 

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

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

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

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

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

 

8.1. Artikel 48/6, § 1, eerste tot derde lid van de Vreemdelingenwet luiden als volgt: 

“De verzoeker om internationale bescherming dient alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek 

zo spoedig mogelijk aan te brengen. De met het onderzoek van het verzoek belaste instanties hebben 

tot taak om de relevante elementen van het verzoek om internationale bescherming in samenwerking 

met de verzoeker te beoordelen. 

De in het eerste lid bedoelde elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoeker en alle 

documentatie of stukken in zijn bezit met betrekking tot zijn identiteit, nationaliteit(en), leeftijd, 
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achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere 

verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om internationale 

bescherming indient. 

Het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het bijzonder het ontbreken van 

het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken in een procedure tot 

beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, vormt een negatieve indicatie met 

betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van verzoekers relaas, tenzij de verzoeker een 

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan.” 

 

De asielinstanties mogen van een verzoeker om internationale bescherming overeenkomstig artikel 

48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten 

over zijn identiteit en nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) 

en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de 

redenen waarom hij een verzoek om internationale bescherming indient. 

 

In navolging van verweerder dient vastgesteld dat verzoeker wijzigende verklaringen aflegt over zijn 

verblijfplaatsen voorafgaand aan zijn vertrek uit Irak in 2018 (meer bepaald over zijn driejarig verblijf in 

Jordanië in de periode 2015-2018) (verklaring DVZ, punt 10; notities CGVS van het persoonlijk 

onderhoud, p. 10, p. 16), dat hij inconsistent is over de periode dat hij in het ziekenhuis in Tikrit als 

tandarts werkzaam was in 2018 (zes dagen dan wel zes maanden) (verklaring DVZ, punt 12; notities, p. 

15), dat zijn verklaringen over zijn beroep strijden met de verklaringen van zijn broer en dat verzoeker 

(notities van het persoonlijk onderhoud van verzoekers broer van 19 januari 2016 (hierna: notities broer), 

p. 6; notities van het persoonlijk onderhoud van verzoeker van 21 oktober 2020 (hierna: notities), p. 14, 

p. 15, p. 16), en zijn broer tegenstrijdige verklaringen aflegden aangaande de locatie van en het contact 

met verzoekers ouders en familie in 2015 (notities broer, p. 9; notities, p. 17).  

 

In zoverre verzoeker aanvoert dat de verklaringen van hem en zijn broer elk in hun context moeten 

geplaatst worden, laat verzoeker na te duiden hoe deze verklaringen verkeerd werden geïnterpreteerd. 

De verklaringen van verzoeker en diens broer aangaande het contact met en de locatie van hun ouders 

in 2015 zijn wel degelijk strijdig en voor het bestaan van deze tegenstrijdigheden wordt geen redelijk 

aanvaardbare verklaring gegeven.  

 

8.2. Verzoeker voegt bij de ter zitting neergelegde aanvullende nota’s enkele stukken ter staving van zijn 

verblijf in Jordanië en Irak na 2015 (attest van Jordaanse kliniek waar verzoeker stage heeft gedaan 

tussen 14 januari 2017 en 15 juli 2017; verblijfskaart van verzoeker in Jordanië van 2016-2017; factuur 

voor de aankoop van een gsm in Irak in 2018). Verzoeker legt tevens een attest neer ter staving van zijn 

stage in Irak in 2013. 

 

Aangaande de verblijfskaart (stuk 2), het attest van verzoekers stage in Irak in 2013 (stuk 3) en de 

factuur van de gsm (stuk 4) dient opgemerkt dat deze documenten zijn opgesteld in het Arabisch en niet 

vergezeld zijn van een (eensluidend verklaarde) vertaling. Deze stukken worden dan ook conform artikel 

8 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet in overweging genomen.   

 

De brief ter staving van verzoekers stage in Amman van 14 januari tot 15 juli 2017 (stuk 1) werd 

opgesteld op 8 maart 2021 en heeft geen officieel karakter. Bovendien dient opgemerkt dat verzoeker 

tijdens de procedure geen melding heeft gemaakt van een stage in Amman. Wel integendeel, verzoeker 

verklaarde uitdrukkelijk dat hij als Irakees niet mocht werken in Jordanië (“Wat deed u dan in Jordanië?”, 

“Er is in Jordanië een wet dat Iraakse artsen geen recht hebben om daar te werken”, “Wat deed u dan 

overdag?”, “Ik woonde op een veilige plek”, “Hoe vulde u uw dagen dan?”, “Meestal thuis, er was geen 

werk, meestal gewoon thuis blijven”, notities, p. 14). Daarnaast wordt deze brief slechts bijgebracht in de 

vorm van een kopie, zodat hieraan, gelet op de manipuleerbaarheid van kopieën, geen 

authenticiteitswaarde kan worden gehecht. Uit de informatie uit het administratief dossier blijkt voorts dat 

Iraakse documenten zeer weinig waarde hebben gezien de hoge graad van corruptie in Irak. Te dezen 

dient nog opgemerkt dat documenten enkel een ondersteunende werking hebben, namelijk het 

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. 

Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig 

asielrelaas te herstellen. De door verzoeker neergelegde brief kan geenszins de voormelde 

vaststellingen inzake verzoekers ongeloofwaardige en strijdige verklaringen aangaande zijn verblijf in 

Amman weerleggen. 
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8.3. Er kan slechts worden vastgesteld dat verzoeker geen documenten bijbrengt die zijn verblijf in 

Jordanië, dan wel zijn verblijf in Irak in 2018 aantonen.   

 

Nochtans blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij in het bezit was van een paspoort, waarmee hij tussen 

Irak en Jordanië zou hebben gereisd, alsook naar Europa zou zijn gekomen. Verzoeker verklaarde dat 

hij op legale wijze met zijn eigen paspoort en geldig visum vanuit Jordanië naar Tsjechië is gereisd 

(verklaring DVZ, punt 37; notities, p. 18), zodat niet aannemelijk is dat hij voor deze reis onnodig een 

beroep deed op een (dure) smokkelaar (verklaring DVZ, punt 36). Voor zover wordt aangenomen dat 

verzoeker zijn paspoort bij aankomst in Europa aan de smokkelaar zou hebben afgegeven, quod non, 

kan voorts niet worden ingezien dat verzoeker, gelet op zijn hoogopgeleid profiel, het feit dat hij reeds 

veel gereisd heeft en dat zijn broer reeds een asielprocedure in België heeft doorlopen, het belang van 

een paspoort niet zou kennen en er geen foto van heeft genomen (notities, p. 21-22). Dergelijke 

vaststellingen maken het niet onredelijk aan te nemen dat verzoeker zijn paspoort en de inhoud ervan, 

in het bijzonder het werkelijke ogenblik van zijn vertrek uit zijn land en de wijze waarop dit gebeurde, 

tracht verborgen te houden.  

 

Verzoeker toont niet aan waar hij na zijn opleiding in Oekraïne verbleven heeft. Zijn identiteitskaart en 

nationaliteitsbewijs werden niet recentelijk afgeleverd en tonen niet aan dat hij in 2018 in Irak heeft 

verbleven. 

 

8.4. Gelet op voorgaande biedt verzoeker geen duidelijk zicht op zijn verblijfplaatsen voorafgaand aan 

zijn vermeend vertrek uit Irak in 2018, terwijl dit een essentieel element voor de beoordeling van zijn 

voorgehouden asielrelaas uitmaakt. Verzoeker toont op geen enkele wijze aan dat hij in 2018 in Irak zou 

verbleven hebben, integendeel. Verzoekers gebrekkige medewerking op dit vlak ondermijnt dan ook 

reeds zijn algehele geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van de vermeende vervolgingsfeiten in 

Tikrit in 2018 in het bijzonder. 

 

9. Verzoeker komt in het verzoekschrift niet verder dan in het louter volharden van zijn verklaringen, het 

verduidelijken van de door hem aangehaalde gebeurtenissen en het benadrukken dat hij omwille van 

zijn voornaam, zijn geloofsovertuiging en zijn beroep wordt geviseerd door de militieleden van Hashd al 

Saabi.  

 

Dit betreft echter geen dienstig verweer tegen de pertinente motiveringen in de bestreden beslissing, 

dewelke luiden als volgt: 

- er kan niet worden aangenomen dat verzoeker in juni 2018 naar Irak terugkeerde om er als tandarts te 

werken in het Tikrit ziekenhuis; 

- niets wijst erop dat verzoeker gezocht of geviseerd werd door Hashd al Saabi; 

- verzoekers verklaringen aangaande het incident in het ziekenhuis met de militie Hashd al Saabi zijn 

vaag en ontbreken elke vorm van beleving; 

- het is geheel onduidelijk waarom M. enkel verzoekers leven in gevaar achtte, gezien kan worden 

aangenomen dat er wel meer soennitische dokters in het Tikrit ziekenhuis, gelegen in het soennitische 

Tikrit, werken en de bewering dat verzoekers voornaam hem uit het niets meer problemen zou 

opleveren dan andere soennitische dokters uit Tikrit een louter vermoeden is dat verzoeker niet 

concretiseert; 

- verzoeker kende geen problemen aan controleposten bij zijn terugkeer naar Irak in 2015;  

- verzoekers vader kende geen problemen met Hashd al Saabi; 

- verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat leden van Hashd al Saabi hem hadden gezocht bij de 

mokhtar; 

- verzoekers vrees dat hij zou worden vermoord in het ziekenhuis is louter hypothetisch. 

 

10. Waar verzoeker, onder verwijzing naar algemene landeninformatie (zowel in het verzoekschrift als 

bij de ter zitting bijgebrachte aanvullende nota), betoogt dat zijn voornaam rechtstreeks naar de basis 

van het soennisme refereert en hij omwille hiervan zal worden vervolgd in Irak, volstaat het niet te 

verwijzen naar algemene rapporten om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk 

wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en 

verzoeker blijft hiertoe, gelet op voorgaande, in gebreke. Het loutere feit dat verzoeker een soennitische 

voornaam heeft, kan niet aantonen dat hij door de sjiitische militie Hashd al Saabi werd geviseerd in 

Irak, te meer het niet aannemelijk is dat het ziekenhuis in Tikrit geen andere soennitische (tand)artsen 

zou tewerkstellen en verzoeker geen betwisting voert inzake de motivering die stelt: “Zo is zelfs uw 

verantwoordelijke, dokter M., een soenniet, zo verklaart u zelf (CGVS, p. 19)”. 
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Aangaande het door verzoeker ter zitting gevoegde document waarin melding zou worden gemaakt van 

de definitie en betekenis van de voornaam van verzoekers grootvader en die van verzoeker (stuk 5), 

dient opgemerkt dat dit document niet vergezeld is van een (eensluidend verklaarde) vertaling. Het stuk 

wordt dan ook conform artikel 8 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

in overweging genomen. 

 

11. 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 overige 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. 

 

12. 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. 

 

13. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen 

als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier 

blijkt dat hij voldoet aan de criteria van 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, zoals deze ook blijkt uit de update van verweerder ingevolge de aanvullende nota van 10 mei 

2021, waaruit blijkt dat er actueel voor burgers in de provincie Salah al-Din geen reëel risico is op 

ernstige schade in de zin van voormelde bepaling van de Vreemdelingenwet.  

 

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

correct zou zijn of dat verweerder hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. De door 

verzoeker in zijn verzoekschrift en in de ter zitting neergelegde aanvullende nota aangehaalde 

informatie toont immers niet aan dat voornoemde informatie in het administratief dossier, alsook de 

update van informatie bijgebracht door verweerder bij aanvullende nota, foutief of verouderd is, noch dat 

deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd. De door verzoeker aangehaalde artikelen in het 

verzoekschrift en de aanvullende nota beschrijven (doelgericht) geweld in het kader van protesten in 

Bagdad, de machtsstrijd tussen Iran en de Verenigde Staten die zich uit in aanslagen in Bagdad en de 

aanwezigheid van IS in Irak. Voor zover verzoeker artikelen aanhaalt die berichten over de 

veiligheidssituatie in Bagdad, dient opgemerkt dat verzoeker afkomstig is uit de provincie Salah al-Din in 

Centraal-Irak en dat de veiligheidssituatie aldaar dient worden beoordeeld. De door verzoeker 

aangehaalde landeninformatie is geenszins van aard om een ander licht te werpen op de omstandige 

beoordeling van de actuele veiligheidssituatie in Salah al-Din in de bestreden beslissing, zoals deze ook 

blijkt uit de update van verweerder ingevolge de aanvullende nota van 10 mei 2021. 

 

Verder is het in het verzoekschrift en in de ter zitting neergelegde aanvullende nota geciteerde 

reisadvies gericht op toeristen die niet de nationaliteit bezitten van een bepaald land of die niet van een 

bepaalde regio in dit land afkomstig zijn. Dit reisadvies kan aldus niet zonder meer worden 

doorgetrokken voor personen zoals verzoeker die wel deze nationaliteit heeft en van deze regio 

afkomstig is. Het Nederlands reisadvies betreffende Irak waarnaar verzoeker verwijst, is dan ook 

irrelevant en geenszins te beschouwen als een richtlijn voor de diensten belast met het onderzoek van 

verzoeken om internationale bescherming, gezien een reisadvies niet slaat op verzoekers hun concrete 

situatie, doch slechts een algemene strekking heeft en bedoeld is om een algemene situatieschets te 

geven voor bezoekers van het betrokken land. 

 

Voorts volstaat de loutere verwijzing in het verzoekschrift en in de ter zitting neergelegde aanvullende 

nota naar algemene landeninformatie over de gevolgen van de corona-pandemie en het 

gezondheidssysteem niet om in concreto aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst zou 

worden geconfronteerd met socio-economische omstandigheden die dermate precair zijn dat hij een 

verhoogd risico op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon zouden vormen. 
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Tot slot maakt verzoeker niet aannemelijk dat er in zijn hoofde persoonlijke omstandigheden bestaan die 

ertoe leiden dat hij een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Zoals 

hierboven werd vastgesteld, wordt geen geloof gehecht aan de door verzoeker voorgehouden 

vervolging door militieleden van Hashd al Saadi, zodat geenszins aannemelijk is dat hij omwille hiervan 

een verhoogd risico zou lopen om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Verzoeker toont niet 

aan dat zijn soennitische achtergrond een persoonlijke omstandigheid betreft die ertoe leidt dat hij een 

verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden 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. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier juni 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 

 

 

 

 

 

  

 


