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 nr. 265 743 van 17 december 2021 

in de zaak RvV X / XI 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. MASSIN 

Eugène Plaskysquare 92-94 

1030 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 29 maart 2021 heeft 

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

23 februari 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 13 oktober 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 november 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. BOHLALA, loco advocaat E. 

MASSIN, en van attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 27 januari 2020 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt 

gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) op 

12 oktober 2020. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

neemt op 23 februari 2021 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

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

 

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraakse nationaliteit en bent u op 19 mei 1990 geboren in Semel, 

Dohuk. U bent een soennitische moslim van Koerdische origine. U studeerde schone kunsten en gaf 

vervolgens les in de kunstschool. 

 

In 2017 was uw vader onderweg met de auto en raakte hij betrokken in een verkeersongeval waarbij 

een jongen, Ahmed Mohamed van de Koshar-stam, omkwam. Uw vader werd gearresteerd en kreeg vijf 

maanden en half gevangenisstraf, de wettelijke sanctie die aan een dergelijk feit gekoppeld is. De vader 

van de jongen was echter uit op wraak en probeerde uw vader in april 2017 neer te schieten. Jullie 

pakten in allerijl jullie spullen en verhuisden naar het dorp Ura aan de Turkse grens. Jullie hebben geen 

problemen meer ondervonden met de familie van de jongen na de verhuis. Uw vader ging in Ura aan de 

slag in de landbouw en u hielp hem af en toe. 

 

Korte tijd na jullie aankomst in het dorp kwamen er mensen van de PKK naar jullie huis. Ze stelden zich 

voor als de broeders uit de bergen en zeiden dat jullie hen moesten helpen om tegen Turkije te vechten. 

Na een paar bezoeken, meer bepaald in september 2017, vonden ze dat jullie niet veel deden. Ze 

zeiden jullie dat jullie hen moesten voorzien van wapens als jullie niet zelf wilden vechten. U zei dat u 

niet in wapens handelde. De mannen van de PKK kwamen nogmaals langs en vroegen naar de 

wapens. U zei dat jullie geen wapens hadden; hierop bedreigden ze u en sloegen zowel u als uw vader. 

In december 2017 kwamen ze ten slotte nog een keer langs en er werd u meegedeeld dat u ofwel 

wapens moest leveren ofwel moest meekomen. U bleef nog een paar maanden thuis en begon na te 

denken om het land te verlaten. In maart 2018 kwam de PKK terug met het bericht dat u zich moest 

klaarmaken en dat ze u tien dagen later zouden ophalen. 

 

U verliet Irak op 21 maart 2018 legaal met het vliegtuig richting Turkije. U reisde verder via Griekenland 

en de Balkanroute naar België waar u op 20 januari 2020 een verzoek om internationale bescherming 

indiende. 

 

In maart 2018, na uw vertrek, kwam de PKK nog een keer langs bij uw vader en forceerde de deur. Op 

die manier probeerden ze uw vader onder druk te zetten zodat hij u zou verzoeken terug te komen. 

Sinds april 2018 zijn ze niet meer langs geweest. 

 

Ter staving van uw verzoek legt u volgende documenten neer : een kopie van de eerste pagina van uw 

paspoort, een aantal internetartikels en video’s over de PKK op een usb-stick en een handgeschreven 

document over uw regio van herkomst. U stuurde per mail nog een kopie van uw nationaliteitsbewijs, 

een kopie van uw identiteitskaart, een kopie van een DHL-verzendingsnota en een kopie van een 

rijbewijs op. U zou de originele documenten in uw bezit hebben. 

 

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. 

 

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

vrees voor persoonlijke en systematische vervolging hoeft te koesteren zoals bedoeld in de 

vluchtelingenconventie of dat u een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming. 

 

Volgens uw verklaringen vreest u dat u vermoord zou worden door de PKK omdat u niet inging op hun 

vraag wapens te leveren of u bij hen aan te stuiten (CGVS p.11). U kan het CGVS hier echter niet van 

overtuigen omwille van volgende redenen. 

 

Uit uw verklaringen blijkt dat u in april 2017 naar Ura, een klein dorpje aan de Turkse grens, verhuisde 

(CGVS p.4). Reeds enkele dagen na jullie aankomst werden jullie door de PKK benaderd. U verklaarde 
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initieel dat de mannen zich voorstelden als de broeders van de PKK en dat ze vertelden dat er geen 

verschil bestond tussen de Koerden van Irak en de PKK (CGVS p.13). De leden drukten jullie op het 

hart om niets te zeggen tegen de andere inwoners. Ze waren immers bang voor informanten die 

samenwerkten met de Turken of met de regionale overheid (CGVS p.13). U werd geconfronteerd met 

de bedenking dat het toch merkwaardig is dat die mensen, gezien de kans dat ze verklikt zouden 

worden, nieuwkomers als jullie benaderden en zich onmiddellijk voorstelden als leden van de PKK. U 

stelde hierop uw verklaringen bij en verklaarde dat u niet meer wist of ze zich al dan niet als PKKleden 

voorstelden (CGVS p.14). Dit is hoogst merkwaardig. Dat u na confrontatie uw verklaringen wijzigt is 

niet bevorderlijk voor de geloofwaardigheid van uw verklaringen. De vaststelling dat jullie op het hart 

gedrukt werd het bezoek niet aan de andere inwoners mee te delen, laat wel uitschemeren dat de 

bezoekers iets te verbergen hadden (CGVS p.14). Er kan aangenomen worden dat de PKK een of 

ander vooronderzoek zou doen om na te gaan waar jullie zich op het politieke spectrum bevonden en of 

ze jullie al dan niet konden vertrouwen alvorens ze jullie op deze wijze zouden benaderen. Uzelf had 

absoluut geen idee op basis waarvan de PKK besloot om net jullie gezin eruit te pikken (CGVS p.14). U 

dacht dat het misschien te maken had met het feit dat jullie nieuw waren in het dorp en uit de stad 

kwamen (CGVS p.16). Dit mist evenwel elke logica. De reden dat jullie absolute nieuwelingen waren in 

het dorp en ze dus allerminst over enige achtergrondinformatie beschikten, impliceert net dat men er 

van uit kan gaan dat de PKK de nodige bedachtzaamheid aan de dag zouden leggen. U kon er zelf ook 

geen aannemelijk verklaring voor bedenken (CGVS p.14). 

 

De leden van de PKK kwamen voor uw vertrek vijf keer langs, zo stelt u. Initieel voerden jullie 

eenvoudige gesprekken. De toon veranderde stelselmatig en jullie werden opgedragen hen van wapens 

te voorzien (CGVS p.15). Het is nogal vergezocht dat de PKK van een willekeurig gezin uit een dorp 

waar slechts twintig gezinnen wonen plots gaat verwachten dat zij naar de stad trekken om er wapens te 

gaan kopen. U stelde voorts dat uw dorp en de naburige dorpen door de PKK werden gecontroleerd 

(CGVS p.6) en verklaarde dat de overheid de mensen die zich aansloten bij de PKK arresteert (CGVS 

p.7). U kon initieel geen voorbeeld geven van dorpelingen die deel uit maakten van de PKK (CGVS p.7). 

Even later wijzigde u uw verklaringen en verwees er naar dat uw buurman plotsklaps rijk geworden was 

omdat hij wapens leverde aan de PKK. Hierdoor werd hij gearresteerd en werd hij gedurende twee 

maanden opgesloten (CGVS p.16). Dat u wederom uw verklaringen bijstelt, draagt niet bij tot de 

geloofwaardigheid ervan. U verklaarde voorts dat er wel meerdere mensen uit de grensdorpen zich 

bezighouden met smokkel (CGVS p.16). Daar er blijkbaar een netwerk bestaat van mensen die diensten 

leveren aan de PKK is het merkwaardig dat men jullie zonder vooronderzoek naar jullie profiel of 

achtergrond zou hebben gevraagd om wapens te gaan kopen. Dat jullie werkelijk hiervoor werden 

gecontacteerd door de PKK is dan ook weinig geloofwaardig. Bovendien kan in dit verband uit het 

voorbeeld van uw buurman afgeleid worden dat de overheid wel degelijk optrad tegen de PKK en de 

mensen die hand- en spandiensten aan hen leverden. U werd dan ook gevraagd waarom u de overheid 

niet inlichtte over de activiteiten van de PKK in het dorp. U stelde dat de overheid hen niet kan 

arresteren en zich enkel bezig houdt met de gewone burgers (CGVS p.16). 

 

Ook uw relaas aangaande de verdere ontwikkelingen kunnen het CGVS niet overtuigen. U dacht eerst 

dat de PKK een grapje maakte toen ze u vroegen wapens te gaan kopen (CGVS p.17). De keer erop 

ging het er hardhandiger aan toe. Ze sloegen u en uw vader en gingen weer weg. In december kwamen 

ze opnieuw terug. U werd voor de keuze gesteld: ofwel wapens gaan kopen ofwel zich bij hen 

aansluiten (CGVS p.17). U zei dat u er over ging denken (CGVS p.17). Dit was voldoende voor de PKK 

en ze gingen terug weg. Hoewel u niet van plan was zich aan te sluiten en u evenmin wapens wilde 

gaan kopen, bleef u gewoon thuis. U nam geen enkele voorzorgsmaatregel, ook al wist u wat u boven 

het hoofd hing. U verklaarde nochtans dat mensen die weigeren in te gaan op de voorstellen van de 

PKK ontvoerd of soms zelfs gedood werden (CGVS p.17). U kon zich toch niet verstoppen, het maakte 

allemaal niets uit, zo zegt u (CGVS p.17-18). Het is dan ook merkwaardig dat u, die wist voor welke 

keuze u geplaats werd, toch nog drie maanden in uw huis in het dorp zou zijn gebleven, zonder ook 

maar enige aanstalten te maken om voorzorgen te nemen of te vertrekken. U heeft verder ook niets in 

het werk gesteld om aan het onheil te ontkomen. U verklaarde dat het in december winter was en de 

wegen niet open waren (CGVS p.18). Dat dit niet kan overtuigen als motief in een situatie waar uw 

veiligheid op het spel staat, hoeft geen betoog. De vaststelling dat u nog drie maanden in het dorp bleef, 

ondermijnt niet alleen de ernst van de door u ingeroepen vrees, maar tevens de geloofwaardigheid van 

uw verklaringen. 

 

Bovendien kan er opgemerkt worden dat u wel erg veel ruimte gegeven werd om te ontkomen aan de 

eisen die er gesteld werden. De mannen kwamen na het ultimatum van december pas drie maanden 

later, in maart 2018, nog een keer langs. U deed toen of u akkoord was en aan hun kant stond (CGVS 
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p.18). Dit alles is zeer merkwaardig. U kon bovendien geen antwoord geven op de vraag naar de 

concrete afspraken die er gemaakt zouden zijn geweest tussen u en de PKK. Dit is nochtans cruciaal in 

uw relaas. U verklaarde dat het drie jaar geleden plaatsvond en u zich niet eens kon herinneren wat er 

vorige maand gebeurde (CGVS p.18). De vaststelling dat u het gesprek dat uiteindelijk de aanleiding 

zou zijn geweest van uw vertrek in de verste verte niet voor de geest kan halen, is nefast voor de 

geloofwaardigheid van uw verklaringen. 

 

U zou uiteindelijk op 21 maart, tien dagen na hun laatste bezoek, vertrokken zijn. Ook dit is verwonder-

lijk. De PKK had u tien dagen de tijd gegeven zich klaar te maken (CGVS p.18). Dat u dan exact tien 

dagen wacht en al niet sneller de benen neemt, mag eveneens verbazen. De PKK ging immers die dag 

langskomen, zo blijkt uit uw verklaringen, wat klaarblijkelijk niet gebeurde De PKK was blijkbaar 

evenmin gehaast: hoewel ze u tien dagen gegeven hadden om u voor te bereiden, hebben ze nog een 

twintigtal dagen gewacht alvorens opnieuw naar uw huis te komen (CGVS p.18). Ook dit is zeer 

merkwaaridg. Hoewel jullie hen bedrogen hadden met valse voorwendsels is er bovendien verder niets 

noemenswaardig gebeurd. Ook dit mag verbazen en ondermijnt de geloofwaardigheid van uw 

verklaringen. Uit uw verklaringen blijkt nochtans dat uw broer op het moment van de problemen met de 

PKK 16 jaar oud was. Op geen enkele manier werd er aanstalten gemaakt om hem in uw plaats in te 

lijven (CGVS p.7, p.19). U verklaarde dat hij te jong was (CGVS p.19). U legde nochtans artikels neer 

waarin verwezen wordt naar ontvoeringen van minderjarigen en u haalde het verhaal aan van een 

jongen die door de PKK ontvoerd werd (CGVS p.9). De vaststelling dat er in uw gezin geen gevolgen 

verbonden waren aan uw weigering om in te gaan op de voorstellen van de PKK ondermijnt verder de 

geloofwaardigheid van uw verklaringen. 

 

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen laat niet toe te concluderen dat u daadwerkelijk een 

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dient te koesteren. 

 

De door u neergelegde documenten wijzigen deze appreciatie niet. Het handgeschreven document is 

een toelichting van de situatie in uw regio en de printscreens van de artikels op het internet hebben niets 

te maken met uw individuele vervolgingsfeiten. Ze lichten enkel de algemene situatie toe. De kopie van 

de eerste pagina van uw paspoort, uw identiteitskaart, uw nationaliteitsbewijs en uw rijbewijs 

ondersteunen uw verklaringen aangaande uw nationaliteit en identiteit, maar werpen geen ander licht op 

de door u aangehaalde vluchtmotieven. Wat de DHL verzendingsnota betreft kan er opgemerkt worden 

dat uw vader de documenten klaarblijkelijk vanuit Semel in Erbil verstuurd heeft. Dit is het dorp waar hij 

de jongen doodgereden had en wraak vreest van de familie van het overleden kind (CGVS p.4, p.8). Dat 

uw vader vrijwillig naar Semel gaat, een regio die toch wel erg ver van Ura ligt, ondergraaft eveneens de 

vrees die hij en bij uitbreiding u heeft ten aanzien van deze familie (zie infomap). 

 

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 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 januari 2021 (beschikbaar op https://easo.europa.eu/ 

sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2021.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 

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 beschermings-

https://www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html
https://www.refworld.org/
https://easo.europa.eu/%20sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2021.pdf
https://easo.europa.eu/%20sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2021.pdf
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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status 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 Dohuk 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; 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_ 

20191120.pdf of https://www.cgvs.be/nl ; en het EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation 

van oktober 2020, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ easo_coi_ 

report_iraq_security_situation_20201030_0.pdf of https://www.cgvs.be/ nl) blijkt dat de 

veiligheidssituatie in de noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja – van deze laatste 

is de administratieve status als provincie in de praktijk niet eenduidig –, 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 de Popular Mobilization Units (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 de verdeling van de inkomsten uit de olieproductie. 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 ISIS af. Het door ISIS uitgeroepen kalifaat is volledig verdwenen. Dit belet evenwel niet 

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

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

uit, waarbij zowel leden van de Iraqi Security Forces (ISF), pro-regeringsgezinde gewapende 

groeperingen en 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. 

 

https://www.cgvs.be/%20sites/default/files/rapporten/%20easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pdf
https://www.cgvs.be/%20sites/default/files/rapporten/%20easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pdf
https://www.cgvs.be/%20nl
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak._de_veiligheidssituatie_in_de_kar_%2020191120.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak._de_veiligheidssituatie_in_de_kar_%2020191120.pdf
https://www.cgvs.be/nl
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/%20easo_coi_%20report_iraq_security_situation_20201030_0.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/%20easo_coi_%20report_iraq_security_situation_20201030_0.pdf
https://www.cgvs.be/%20nl
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Daarnaast vonden in de KAR een aantal geïsoleerde en kleinschalige aanvallen van ISIS plaats. Hierbij 

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

activiteiten, geniet ISIS 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. De meeste activiteiten en aanvallen van ISIS vinden plaats in het district 

Makhmur van de provincie Erbil. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Koerdische autoriteiten in 

2018 en 2019 meerdere vermeende ISIS-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. Daarnaast voerde in 2019 en 2020 de 

internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, samen met de peshmerga en Iraakse 

veiligheidstroepen operaties uit tegen ISIS-cellen in het district Makhmur. 

 

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. Sinds 2018 voerde het Turkse leger de luchtaanvallen significant op. Het 

Turkse leger voert daarnaast ook grondoperaties uit in de gebieden grenzend aan Turkije en richtte 

militaire bases op op Iraaks grondgebied, waardoor de aanwezigheid van Turkse militairen vooral in de 

rurale gebieden in Dohuk en Erbil is toegenomen. De Turkse lucht- en grondoperaties duurden voort in 

de eerste helft van 2020. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is evenwel beperkt. 

Deze lucht- en grondoperaties, die voornamelijk plaatsvinden in de provincies Dohuk en Erbil en in 

mindere mate in Suleymaniyah, veroorzaken daarnaast ook ontheemding van inwoners van dorpen in 

de betrokken gebieden. Eenheden van de Iraakse grenswacht hebben in juli 2020 in overleg met Turkije 

posities ingenomen aan de TurksIraakse grens met als doel een de-escalatie van het conflict tussen 

Turkije en de PKK en het vermijden van burgerslachtoffers. Ook eenheden van de peshmerga namen 

posities op de grens in. 

 

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

Democratic Party of Iran), PDK (Kurdistan Democratic Party) en PJAK (Kurdistan Free Life Party), 

opnieuw sporadisch aanvallen uit op KDPI-, PDK-, en PJAK-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 Dohuk in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/%20easo_coi_report_iraq._internal_mobility.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/%20easo_coi_report_iraq._internal_mobility.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Dohuk een reëel risico loopt op een ernstige 

bedreiging van uw leven of persoon. 

 

In zoverre u aanvoert dat uw huis in Ura in de grensregio met Turkije ligt waar bomaanvallen van de 

Turken op de PKK die zich schuilhoudt in de grensregio plaatsvindt, dient vooreerst opgemerkt te 

worden dat uit bovenstaande veiligheidsanalyse blijkt dat de aanslagen op de PKK doorgaans 

doelgericht van aard zijn. De aard van het gebruikte geweld zorgt er weliswaar voor dat er soms ook 

willekeurige slachtoffers vallen. Nu kan er opgemerkt worden dat jullie besloten om in april 2017 naar 

die regio te verhuizen, meer bepaald naar Ura, een klein en verlaten dorp (CGVS p.5). Het dorp was 

toen al ontvolkt door de aanwezigheid van de PKK en de bombardementen van Turkije (CGVS p.6). Uw 

familie woont nog steeds in het dorp, zo zegt u, en maakt ondanks de door u geschetste situatie geen 

aanstalten om dit huis te verlaten. Er kan aangenomen worden dat, moest de veiligheidssituatie in het 

dorp dermate problematisch zijn, uw familie wel terug naar Semel zou verhuizen. U verwees in dit kader 

naar de problemen met de familie van de doodgereden jongen. U kan het CGVS er niet van overtuigen 

dat deze een verhuis zouden verhinderen. Zo blijkt dat uw vader de documenten vanuit Semel verstuurd 

heeft, het dorp waar uw vader de problemen met die familie zou hebben (zie document 6). De 

vaststelling dat hij vrijwillig vanuit Ura naar Semel zou reizen om uw documenten te posten, ondergraaft 

de ernst van de problemen die uw familie daar zou ondervonden hebben. Ook u reisde naar Dohuk om 

uw documenten in orde te brengen om uit het land te vertrekken (CGVS p.12). U studeerde en werkte 

voor uw verhuis in 2017 in Dohuk (CGVS p.7, p.8). U heeft persoonlijk geen problemen ondervonden 

gelinkt aan het probleem met die familie (CGVS p.8). Bovendien legt u geen enkel begin van bewijs 

neer dat uw vader daadwerkelijk deze problemen gehad heeft. Uit uw verklaringen blijkt nochtans dat hij 

een hele juridische molen doorlopen zou hebben en na de beschieting klacht is gaan neerleggen bij de 

politie (CGVS p.4, p.12). Uit uw verklaringen blijkt aldus dat niets u of uw familie ervan weerhoudt om 

huisvesting te zoeken op een andere plaats in Koerdistan waardoor jullie zichzelf niet aan een dergelijk 

risico zouden blootstellen. Aldus moet worden vastgesteld dat u geen bewijs levert dat u specifiek zal 

worden geraakt om redenen die te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, zodat de mate 

van willekeurig geweld die vereist is om in aanmerking te komen voor de subsidiaire 

beschermingsstatus in uw hoofde niet lager moet worden ingeschat. 

 

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. Het verzoekschrift 

 

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, A, lid 2 van het Internationaal 

verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en 

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 3 en 13 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) en 

van de artikelen 48/3 tot 48/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

wet). 

Verzoeker herhaalt dat hij een doelwit is van vervolgingen door de PKK omdat hij niet inging op hun 

vraag wapens te leveren of zich bij hen aan te sluiten en geeft aan dat hij geen beroep kan doen op 

bescherming van de Iraakse autoriteiten. Deze handelingen uitgaande van de PKK zijn volgens 

verzoeker te beschouwen als onmenselijke en vernederende behandelingen in de zin van artikel 48/4, 

§2, b) van de Vreemdelingenwet. Met verwijzing naar het EASO-rapport van oktober 2020 wijst hij 

tevens op de veiligheidssituatie in Noord-Irak en stelt hij dat “gelet op het feit dat er  momenteel nog 

steeds een gewapend conflict plaatsvindt in Bagdad conflict tussen de strijdkrachten van het regime, de 

rebellen en de Islamitische Staat” artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet toepassing moet vinden. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 1 tot 4 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en van “het algemeen begin-

sel van behoorlijk bestuur en de zorgplicht, hetgeen betekent een eerlijk administratieve procedure”. 

Verzoeker gaat niet akkoord met de weigeringsmotieven opgenomen in de bestreden beslissing en 

tracht deze te weerleggen aan de hand van volgend betoog: 
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“Allereerst wil verzoeker wijzen op de problemen bij de vertaling van zijn verklaringen. De tolk was een 

Koerdische Syrier sprekende Kurmanji. Het dialect dat door de verzoeker wordt gesproken, is echter 

Badini. 

Verzoeker zorgde voor aangifte bij de protection officer : [uittreksel uit NPO, p. 19-20] 

Het is duidelijk dat de protection officer de klacht van verzoeker in dit verband niet in aanmerking heeft 

genomen. Dit is echter van groot belang in het kader van het gehoor van verzoeker. Uit het gehoor 

rapport blijkt dat verzoeker sommige vragen van de protection officer niet begrijpt. 

Volgens de tegenpartij is het merkwaardig dat leden van PKK hem benaderden en zich voorstelden als 

leden van PKK. Volgens de tegenpartij is het ook merkwaardig dat leden van PKK hem vragen wapens 

te leveren of bij hen aan te sluiten. 

Verzoeker volhardt in zijn verklaring dat hij niet weet om welke redenen de PKK besloot om zijn gezin te 

benaderen. Verzoeker heeft op een zeer spontane en gedetailleerde wijze toegelicht op welke wijze hij 

is benaderd door PKK : [uittreksel uit NPO, p. 6, 13] 

Verzoeker kan niet worden verweten de redenering van de PKK niet te kennen. Verzoeker kan de PKK-

rekruteringsmethoden niet kennen  

Toen verzoeker en zijn gezin naar URA verhuisden, werden ze benaderd door de PKK. Ze kwamen 

verschillende keren bij hen thuis en spraken op de normale manier met hen voordat ze vroegen om met 

verzoeker samen te werken. 

De tegenpartij bekritiseert ook verzoeker omdat hij de autoriteiten niet heeft inlichtte over de activiteiten 

van de PKK in het dorp. 

Deze redenering kan niet worden gevolgd. Verzoeker en zijn gezin ontvluchtten hun huis in SEMEL om 

vreedzamer te kunnen leven. Ze verhuisden naar Ura in de hoop te ontsnappen aan de problemen met 

het gezin van de jongere die het slachtoffer was van het auto-ongeluk. 

Verzoeker en zijn gezin wilden geen nieuwe problemen tegenkomen. Bovendien staan het URAdorp en 

de naburige dorpen onder controle van de PKK. De Iraakse autoriteiten komen niet tussenbeide in deze 

gebieden, zodat verzoeker niet de bescherming van de autoriteiten heeft kunnen genieten. Verzoeker 

vreesde represailles van de PKK, wat begrijpelijk en aannemelijk is. 

Aanvankelijk vroeg de PKK de verzoeker om wapens te leveren. Ze vroegen hem dit drie keer. 

Verzoeker heeft dit herhaaldelijk geweigerd. Gezien de weigering van verzoeker, vertelden ze hem dat 

hij zich bij hen moet aansluiten. 

Verzoeker bleef vanwege zijn ouders thuis. Hij wilde ze niet achterlaten. Toen verzoeker werd geslagen, 

begreep hij dat de PKK hem niet met rust zou laten en ze naar het huis zouden blijven komen. Hij 

begreep dat zijn leven werkelijk in gevaar was. 

Toen de PKK verzoeker vertelde dat hij met hen zou moeten vechten, wachtte hij geen 10 dagen 

voordat hij het land verliet. Verzoeker heeft de beslissing genomen om na 5 of 6 dagen te vertrekken. 

In de bestreden beslissing voert de tegenpartij het feit aan dat de broer van verzoeker niet in de plaats 

van verzoeker is gevraagd door PKK. 

De rechtvaardiging is echter duidelijk. De broer van verzoeker heeft knieproblemen. Hij beweegt met 

krukken. Tijdens hun verschillende bezoeken konden leden van de PKK hem zien. Gezien zijn 

gehandicapte situatie had de broer van verzoeker geen profiel dat interessant was voor leden van de 

PKK. Verzoeker meent dan ook terecht dat de PKK om deze reden niet op zoek is naar de broer van 

verzoeker. 

Volgens de tegenpartij, als de veiligheidssituatie in het dorp URA dermate problematische is, zijn familie 

wel terug naar SEMEL zou verhuizen.  

Een terugkeer naar Semel is echter onmogelijk voor verzoeker en zijn gezin. Semel is het dorp waar 

vader van verzoeker doodgereden had en wraak vreest van de familie van het overleden kind. 

CGVS is van mening dat de vrees van verzoeker en zijn gezin om terug te keren naar SEMEL niet 

geloofwaardig is omdat de vader van verzoeker daarheen is teruggekeerd om documenten te sturen; 

omdat verzoeker aan Dohuk bleef studeren; omdat verzoeker geen documenten over deze gebeurtenis 

indient. 

Deze elementen zijn onvoldoende om de door de verzoeker aangevoerde problemen in twijfel te 

trekken. Opgemerkt moet worden dat CGVS vrezen van verzoeker met betrekking tot Semel 

oppervlakkig heeft onderzocht. 

Verzoeker heeft spontaan en gedetailleerd verslag gedaan van het ongeval veroorzaakt door zijn vader. 

[uittreksel uit NPO, p. 4] 

Verzoeker legde alle gevolgen van deze gebeurtenis uit. Het is duidelijk dat de tegenpartij er geen 

rekening mee houdt. 

In tegenstelling tot wat het CGVS beweert, is het hoogst aannemelijk dat verzoeker kan niet naar 

SEMEL teruggaan. De bestreden beslissing is onvoldoende gemotiveerd. 

In het licht van het voorafgaande, herhaalt verzoeker dat hij een risico om slachtoffer van zware 

mishandelingen te worden loopt in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst. Wat betreft 
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problemen tussen individuen, zullen verzoeker en zijn gezin geen hulp kunnen zoeken bij de 

autoriteiten. 

Ter conclusie, de elementen die worden ingeroepen door de Commissaris generaal zijn onvoldoende.” 

 

3. Voorafgaand  

 

3.1. Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over 

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn 

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegings-

dossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil 

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemde-

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

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

beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd 

argument in te gaan. 

 

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

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In  

toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die 

tegemoet komt aan de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te 

voorzien in de zin van artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een 

beroep onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij 

gehouden is de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex 

nunc onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU. 

 

De Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om 

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet.  

 

3.2. 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 bestuurs-

handelingen, 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 die aan de bestreden beslissing ten grondslag 

liggen, kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen 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 moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen.  

 

3.3. 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 de 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 de individuele 

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

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

schade betreffende die elementen waarover geen twijfel 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 is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

“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; 
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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.” 

 

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

 

4.1. Verzoeker heeft de Iraakse nationaliteit en is van Koerdische origine. Hij is oorspronkelijk afkomstig 

van het dorp Semel, in het district Semel van de provincie Dohuk, gelegen in de Koerdisch Autonome 

Regio (hierna: de KAR). Nadat zijn vader betrokken geraakte bij een auto-ongeval waarbij een jongen 

omkwam, verhuisde het gezin naar het dorp Ura in het district Amedi van de provincie Dohuk. Verzoeker 

verklaart dat hij in geval van terugkeer naar Irak zal worden vermoord door de PKK omdat hij tijdens zijn 

verblijf in het dorp Ura niet inging op hun vraag wapens te leveren of zich bij hen aan te sluiten (NPO, p. 

11; CGVS vragenlijst, vraag 4). 

 

4.2. Verzoeker legt in het kader van zijn beschermingsverzoek verschillende documenten neer die 

betrekking hebben op zijn persoonsgegevens, met name een kopie van de eerste pagina van zijn pas-

poort, zijn identiteitskaart, zijn nationaliteitsbewijs en zijn rijbewijs (AD CGVS, map met documenten), 

die hier niet ter discussie staan. Voor het overige houden deze documenten geen verband met het 

vluchtrelaas. 

 

In de internetartikelen, het handgeschreven document en de video’s wordt de situatie in zijn regio toege-

licht en wordt bericht over ontvoeringen door de PKK. Deze landeninformatie die enkel handelt over de 

algemene situatie volstaat op zich niet om aan te tonen dat verzoeker een gegronde vrees voor 

vervolging heeft. Verzoeker moet zijn beweerde vrees voor vervolging individueel en in concreto 

aannemelijk maken. Bij de beoordeling van de redelijke waarschijnlijkheid voor verzoeker om bij 

terugkeer naar zijn land van herkomst te worden blootgesteld aan vervolging dan wel het reëel risico op 

ernstige schade, zullen zijn specifieke en individuele omstandigheden, in zoverre geloofwaardig, worden 

beoordeeld en afgewogen in het licht van de algemene omstandigheden in Irak en zijn regio, zoals 

beschreven in objectieve bronnen. 

 

De verzendingsnota van DHL bevestigt enkel dat een afzender afkomstig uit Semel documenten heeft 

verstuurd vanuit Erbil.  

 

Aangezien de voormelde stukken wegens hun inhoud niet volstaan om verzoekers vluchtmotieven in 

deze stand van zaken aannemelijk te maken, moet worden nagegaan verklaringen voldoende consis-

tent, gedetailleerd, specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van zijn vluchtrelaas, in 

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

voorgelegde documenten, als geloofwaardig kunnen worden beschouwd en blijk geven van een 

gegronde vrees voor vervolging. 

 

4.3. De commissaris-generaal besluit op basis van verzoekers verklaringen dat er geen geloof kan 

worden gehecht aan de vermeende gebeurtenissen die voor hem de aanleiding zouden hebben 

gevormd om Irak te verlaten. De commissaris-generaal stelt immers vast dat (i) het niet aannemelijk is 

dat hij en zijn gezin als nieuwkomers in het dorpje Ura door de PKK zouden zijn benaderd, (ii) het weinig 

aannemelijk is dat de PKK aan verzoeker, zonder vooronderzoek naar zijn profiel of achtergrond, zou 

hebben gevraagd om wapens te gaan verkopen, (iii) verzoeker, ondanks het risico door de PKK te 

worden ontvoerd of gedood omwille van zijn weigering tot medewerking, geen enkele 

voorzorgsmaatregel nam, (iv) verzoeker veel ruimte werd gegeven om te ontkomen aan de eisen die er 

werden gesteld en hij verder geen antwoord kon geven op de vraag naar concrete afspraken die er 

zouden zijn gemaakt tussen hemzelf en de PKK, (v) de vaststellingen dat verzoeker getalmd heeft te 

vluchten en dat er voor zijn gezin evenmin gevolgen waren verbonden aan zijn weigering om in te gaan 

op de voorstellen van de PKK, de geloofwaardigheid van zijn verklaringen verder ondermijnt. 

 

In de bestreden beslissing wordt op omstandige wijze gemotiveerd aangaande bovenvermelde vast-

stellingen. Verzoeker slaagt er niet om deze bevindingen aan de hand van concrete elementen en 

argumenten in een ander daglicht te plaatsen, te verklaren of te weerleggen, zoals hierna zal blijken. 
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4.4. Waar verzoeker opwerpt dat er problemen waren bij de vertaling van zijn verklaringen tijdens het 

persoonlijk onderhoud gezien zijn dialect Badini is terwijl de tolk een Koerdische Syriër was en Kurmanji 

sprak, kan hij niet worden gevolgd.  

Vooreerst kan uit de notities van het persoonlijk onderhoud worden vastgesteld dat de taal van het 

gehoor bij het CGVS wel degelijk het Badini betrof (NPO, p. 1). Ook blijkt dat verzoeker en de tolk geen 

enkel fundamenteel probleem kenden wat betreft de vertaling ten aanzien van het relaas van verzoeker. 

Op pagina 2 bevestigt verzoeker zelfs uitdrukkelijk dat hij de tolk goed begrijpt. Wanneer verzoeker niet 

op de kern van een vraag antwoordde, werden vragen zo nodig herhaald of geherformuleerd waarna hij 

kennelijk de inhoud ervan begreep. Na afloop van het gehoor stelt verzoeker evenwel dat hij de indruk 

had dat het vertalen van de tolk niet goed was en geeft als voorbeeld: “Dat bepaalde zaken dat ze 

wapen bovenhaalde dat ze zeven acht keer in totaal zijn langsgekomen en de tolk zei dat dat acht keer 

was toen ik nog daar was. ik zei ook dat ze 8/9 keer zijn langsgekomen”. Hierbij kan echter de 

bedenking worden gemaakt of het Nederlands van verzoeker goed genoeg is om hierover te oordelen. 

Los daarvan, deze beweerde fouten aangegrepen tijdens het gehoor hebben geen betrekking op de 

motieven in de bestreden beslissing.  

Verzoeker werd er tijdens het gehoor trouwens nog op gewezen dat hij het gehoorverslag kon nalezen 

met zijn advocaat (NPO, p. 20). Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoekers advocaat een kopie van het 

gehoorverslag heeft opgevraagd (NPO, p. 2). In het administratief dossier bevindt zich een brief van 14 

oktober 2020 waaruit blijkt dat een kopie van het gehoorverslag aangetekend werden verstuurd naar 

verzoeker; tevens blijkt dat deze begeleidende brief en een kopie van het gehoorverslag per mail 

werden overgemaakt aan de raadsman van verzoeker (AD CGVS, stuk 4, bijkomende informatie).  

Verzoeker had overeenkomstig artikel 57/5quater van de Vreemdelingenwet gebruik kunnen maken van 

de mogelijkheid om opmerkingen over te maken met betrekking tot de notities van het persoonlijk 

onderhoud, doch heeft dit geheel nagelaten.  

Verder heeft verzoeker de mogelijkheid om bij de Raad de nodige toelichting te verstrekken over wat er 

foutief zou zijn vertaald. Het is aan verzoeker om in concreto aan te wijzen wat er mogelijk verkeerd 

werd vertaald en welke invloed dit op de bestreden beslissing kan hebben gehad. Door louter te stellen 

dat de tolk verkeerd heeft vertaald, toont verzoeker niet aan dat er specifieke fouten zijn gebeurd noch 

dat de verklaringen die hij heeft afgelegd niet of foutief in het gehoorverslag zijn opgenomen en dat de 

beslissing hierdoor mogelijk anders zou zijn geweest.  

 

4.5. De commissaris-generaal merkt terdege op dat het niet aannemelijk is dat verzoeker en zijn gezin 

als nieuwkomers in het dorpje Ura door de PKK zouden zijn benaderd. Door louter te volharden in zijn 

verklaringen en te herhalen dat hij niet weet om welke redenen de PKK besloot om zijn gezin te 

benaderen, slaagt hij er niet in volgende pertinente vaststellingen in een ander daglicht te stellen: “Uit 

uw verklaringen blijkt dat u in april 2017 naar Ura, een klein dorpje aan de Turkse grens, verhuisde 

(CGVS p.4). Reeds enkele dagen na jullie aankomst werden jullie door de PKK benaderd. U verklaarde 

initieel dat de mannen zich voorstelden als de broeders van de PKK en dat ze vertelden dat er geen 

verschil bestond tussen de Koerden van Irak en de PKK (CGVS p.13). De leden drukten jullie op het 

hart om niets te zeggen tegen de andere inwoners. Ze waren immers bang voor informanten die 

samenwerkten met de Turken of met de regionale overheid (CGVS p.13). U werd geconfronteerd met 

de bedenking dat het toch merkwaardig is dat die mensen, gezien de kans dat ze verklikt zouden 

worden, nieuwkomers als jullie benaderden en zich onmiddellijk voorstelden als leden van de PKK. U 

stelde hierop uw verklaringen bij en verklaarde dat u niet meer wist of ze zich al dan niet als PKKleden 

voorstelden (CGVS p.14). Dit is hoogst merkwaardig. Dat u na confrontatie uw verklaringen wijzigt is 

niet bevorderlijk voor de geloofwaardigheid van uw verklaringen. De vaststelling dat jullie op het hart 

gedrukt werd het bezoek niet aan de andere inwoners mee te delen, laat wel uitschemeren dat de 

bezoekers iets te verbergen hadden (CGVS p.14). Er kan aangenomen worden dat de PKK een of 

ander vooronderzoek zou doen om na te gaan waar jullie zich op het politieke spectrum bevonden en of 

ze jullie al dan niet konden vertrouwen alvorens ze jullie op deze wijze zouden benaderen. Uzelf had 

absoluut geen idee op basis waarvan de PKK besloot om net jullie gezin eruit te pikken (CGVS p.14). U 

dacht dat het misschien te maken had met het feit dat jullie nieuw waren in het dorp en uit de stad 

kwamen (CGVS p.16). Dit mist evenwel elke logica. De reden dat jullie absolute nieuwelingen waren in 

het dorp en ze dus allerminst over enige achtergrondinformatie beschikten, impliceert net dat men er 

van uit kan gaan dat de PKK de nodige bedachtzaamheid aan de dag zouden leggen. U kon er zelf ook 

geen aannemelijk verklaring voor bedenken (CGVS p.14). 

De leden van de PKK kwamen voor uw vertrek vijf keer langs, zo stelt u. Initieel voerden jullie 

eenvoudige gesprekken. De toon veranderde stelselmatig en jullie werden opgedragen hen van wapens 

te voorzien (CGVS p.15). Het is nogal vergezocht dat de PKK van een willekeurig gezin uit een dorp 

waar slechts twintig gezinnen wonen plots gaat verwachten dat zij naar de stad trekken om er wapens te 

gaan kopen. U stelde voorts dat uw dorp en de naburige dorpen door de PKK werden gecontroleerd 
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(CGVS p.6) en verklaarde dat de overheid de mensen die zich aansloten bij de PKK arresteert (CGVS 

p.7). U kon initieel geen voorbeeld geven van dorpelingen die deel uit maakten van de PKK (CGVS p.7). 

Even later wijzigde u uw verklaringen en verwees er naar dat uw buurman plotsklaps rijk geworden was 

omdat hij wapens leverde aan de PKK. Hierdoor werd hij gearresteerd en werd hij gedurende twee 

maanden opgesloten (CGVS p.16). Dat u wederom uw verklaringen bijstelt, draagt niet bij tot de 

geloofwaardigheid ervan. U verklaarde voorts dat er wel meerdere mensen uit de grensdorpen zich 

bezighouden met smokkel (CGVS p.16). Daar er blijkbaar een netwerk bestaat van mensen die diensten 

leveren aan de PKK is het merkwaardig dat men jullie zonder vooronderzoek naar jullie profiel of 

achtergrond zou hebben gevraagd om wapens te gaan kopen. Dat jullie werkelijk hiervoor werden 

gecontacteerd door de PKK is dan ook weinig geloofwaardig. Bovendien kan in dit verband uit het 

voorbeeld van uw buurman afgeleid worden dat de overheid wel degelijk optrad tegen de PKK en de 

mensen die hand- en spandiensten aan hen leverden. U werd dan ook gevraagd waarom u de overheid 

niet inlichtte over de activiteiten van de PKK in het dorp. U stelde dat de overheid hen niet kan 

arresteren en zich enkel bezig houdt met de gewone burgers (CGVS p.16).” 

 

Het verweer dat verzoeker de PKK-rekruteringsmethoden niet kan kennen, is weinig beduidend en doet 

evenmin afbreuk aan de bovenvermelde bevindingen. De door verzoeker geschetste gang van zaken 

komt niet aannemelijk over en ondermijnt verder de geloofwaardigheid van de aangehaalde bedreiging-

en.   

 

De bewering dat hij zich niet kan beroepen op de bescherming van de Iraakse autoriteiten, ondersteunt 

hij evenmin met concrete en geobjectiveerde elementen waardoor dit bij blote beweringen blijft en niet 

door de Raad wordt aangenomen. In de EASO Guidance nota van januari 2021, waarnaar wordt 

verwezen in de bestreden beslissing, wordt overigens nog gesteld dat de Koerdisch regionale regering 

in de KAR in het algemeen wordt beschouwd als een actor van bescherming in de zin van artikel 48/5, § 

2 van de Vreemdelingenwet (p. 39, 160-161). De opmerking van verzoeker in voorliggend verzoekschrift 

dat de Iraakse autoriteiten niet tussenbeide komen in Ura en de naburige dorpen omdat deze onder 

controle van de PKK staan, klemt verder met zijn verklaringen afgelegd tijdens het gehoor op het CGVS. 

Verzoeker verklaarde immers duidelijk dat de overheid de mensen die zich aansloten bij de PKK 

arresteert (NPO, p. 7) en ook uit het voorbeeld van zijn buurman dat hij aangaf kan worden afgeleid dat 

de overheid wel degelijk optrad tegen de PKK alsook tegen mensen die hand- en spandiensten voor de 

PKK leverden (NPO, p. 16). Verzoeker toont dan ook niet aan dat in zijn individuele omstandigheden de 

Koerdische regionale regering geen overheidsbescherming kan of wil bieden. 

 

4.6. Waar de commissaris-generaal bemerkt dat de vaststelling dat verzoeker na het ultimatum van 

december 2017 nog drie maanden in het dorp bleef, ondanks het risico door de PKK te worden ontvoerd 

of gedood, niet alleen de ernst van de door hem ingeroepen vrees ondermijnt, maar tevens de 

geloofwaardigheid van zijn verklaringen, slaagt verzoeker er niet in hier ander over te doen denken.  

Hij stelt in voorliggend verzoekschrift dat hij thuis bleef vanwege zijn ouders; hij wilde hen niet achter-

laten. Deze uitleg overtuigt echter niet. Gezien de ernst van de door verzoeker beweerde bedreigingen 

mag immers worden verwacht dat hij alle middelen inzet om zichzelf onmiddellijk in veiligheid te brengen 

en hij reeds eerder het initiatief zou hebben genomen om het land te verlaten of eerder iets zou hebben 

ondernomen om zich veilig te stellen. Dat hij daarentegen kennelijk nog drie maanden lang op dezelfde 

plaats bleef wonen, valt hiermee moeilijk te rijmen. 

Verzoeker bemerkt nog dat hij pas begreep dat de PKK hem niet met rust zou laten, toen hij werd 

geslagen. Ook dit a posteriori betoog overtuigt niet. De Raad leest immers in het gehoorverslag dat 

verzoeker en zijn vader reeds in oktober 2017 – voor het ultimatum in december 2017 en waarna 

verzoeker nog drie maanden ongestoord in zijn dorp bleef wonen – door leden van de PKK in elkaar 

zouden zijn geslagen (NPO, p. 17).  

 

Bovendien bemerkt de commissaris-generaal terecht dat verzoeker wel erg veel ruimte werd gegeven 

om te ontkomen aan de eisen die werden gesteld: “De mannen kwamen na het ultimatum van december 

pas drie maanden later, in maart 2018, nog een keer langs. U deed toen of u akkoord was en aan hun 

kant stond (CGVS p.18).” Dergelijke geduldige houding is weinig aannemelijk en ondermijnt verder de 

geloofwaardigheid van de aangehaalde bedreigingen.   

 

In de bestreden beslissing wordt overigens nog vastgesteld dat verzoeker geen antwoord kon geven op 

de vraag naar de concrete afspraken die er zouden zijn gemaakt tussen hem en de PKK. Verzoeker laat 

dit in voorliggend verzoekschrift volledig ongemoeid. De vaststelling dat verzoeker het gesprek dat 

uiteindelijk de aanleiding zou zijn geweest van zijn vertrek in de verste verte niet voor de geest kan 

halen, is een zoveelste aanwijzing dat zijn vluchtrelaas elke geloofwaardigheid mist.  
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4.7. Waar het de commissaris-generaal tevens verbaast dat verzoeker exact tien dagen wacht – de tijd 

die de PKK hem had gegeven om zich klaar te maken (NPO, p. 18) – en niet sneller is vertrokken, 

repliceert verzoeker dat hij reeds na vijf of zes dagen de beslissing had genomen om te vertrekken. Uit 

zijn verklaringen blijkt echter duidelijk dat hij pas op 21 maart 2018 is vertrokken (verklaringen DVZ, p. 

12; NPO, p. 12, 18). Dat hij reeds 2 of 3 dagen ervoor besloot te vertrekken, doet hier geen afbreuk aan. 

Opnieuw, gezien de ernst van de door verzoeker beweerde bedreigingen mag immers worden verwacht 

dat hij alle middelen inzet om zichzelf onmiddellijk in veiligheid te brengen en hij reeds eerder iets zou 

hebben ondernomen om zich veilig te stellen. Verzoeker gaat er met zijn verweer overigens aan voorbij 

waar de commissaris-generaal vervolgt: “De PKK was blijkbaar evenmin gehaast: hoewel ze u tien 

dagen gegeven hadden om u voor te bereiden, hebben ze nog een twintigtal dagen gewacht alvorens 

opnieuw naar uw huis te komen (CGVS p.18). Ook dit is zeer merkwaaridg. Hoewel jullie hen bedrogen 

hadden met valse voorwendsels is er bovendien verder niets noemenswaardig gebeurd. Ook dit mag 

verbazen en ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen.”  

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift, ter verklaring voor het feit dat de PKK op geen enkele manier 

aanstalten maakte om zijn broer in zijn plaats in te lijven, opwerpt dat zijn broer knieproblemen heeft en 

zich met krukken voortbeweegt waardoor hij gezien zijn gehandicapte situatie geen interessant profiel 

heeft voor leden van de PKK, komt hij niet verder dan loutere ongestaafde a posteriori verklaringen. 

Tijdens zijn persoonlijk onderhoud gaf hij immers als uitleg dat zijn broer, die op het moment van de 

feiten 16 jaar was, te jong was (NPO, p. 19); hij maakte daarbij op geen enkele wijze melding van enige 

fysieke beperking. Dat verzoeker het nu over een andere boeg gooit, gelet op vaststelling van de 

commissaris-generaal dat verzoeker “nochtans artikels neer[legt] waarin verwezen wordt naar ontvoe-

ringen van minderjarigen” en verzoeker “het verhaal aan[haalde] van een jongen die door de PKK 

ontvoerd werd”, is allerminst ernstig en overtuigt dan ook niet. De vaststelling dat er voor zijn gezin geen 

gevolgen waren verbonden aan zijn weigering om in te gaan op de voorstellen van de PKK, ondermijnt 

verder de geloofwaardigheid van zijn verklaringen. 

 

Voor het overige blijft verzoeker in wezen slechts steken in het louter volharden in zijn ongeloofwaardig 

bevonden asielmotieven en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal, 

hetgeen bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee verzoeker er dan ook niet in 

slaagt de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen.  

 

4.8. Gelet op wat voorafgaat, besluit de Raad dat verzoeker er niet in slaagt om de vastgestelde vaag-

heden, onaannemelijkheden en tegenstrijdigheden in zijn vluchtrelaas te verklaren of te weerleggen. De 

bevindingen van de commissaris-generaal over verzoekers vluchtrelaas, zoals uitgebreid weergegeven 

in de motieven van de bestreden beslissing, vinden steun in het administratief dossier, hebben 

betrekking op de kern van het vluchtrelaas en zijn pertinent en correct. Ze blijven dan ook gehandhaafd.  

 

Het geheel aan documenten en verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge samenhang, 

alsook in het licht van de algemene situatie in Irak, en in het bijzonder de KAR, besluit de Raad samen-

vattend en in navolging van de commissaris-generaal dat aan verzoekers vluchtrelaas en beweerde 

vrees voor vervolging door de PKK geen geloof kan worden gehecht.  

 

4.9. Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals 

bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. 

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

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

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

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1981, 

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

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

 

5.1. Gelet op het gegeven dat zijn beweerde problemen met de PKK niet geloofwaardig worden geacht, 

kan verzoeker zich hier niet langer op steunen om aannemelijk te maken dat hij in geval van een 

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade, zoals bedoeld in 

artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. 

 

5.2. Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt de status van subsidiaire 

bescherming toegekend aan een vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt 
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en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij terug-

keert naar zijn land van herkomst, hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade omwille van een 

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

geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.  

Er moet hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties.  

 

De eerste situatie betreft een uitzonderlijke situatie waarin de mate van het willekeurig geweld in het 

lopende gewapende conflict dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat 

een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval naar het betrokken gebied, 

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een ernstige 

bedreiging van zijn leven of persoon (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 

C-465/07, par. 35).  

 

De tweede situatie betreft de situatie waar er willekeurig geweld bestaat – dit is geweld dat de personen 

zonder onderscheid raakt, met name zonder dat zij specifiek worden geviseerd – maar waar de mate 

van het geweld niet dermate hoog is dat elke burger louter door zijn aanwezigheid in het betrokken land 

of het betrokken gebied een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. Het 

Hof van Justitie heeft geoordeeld dat in zulke situatie rekening moet worden gehouden met de 

eventuele persoonlijke omstandigheden van de verzoeker die voor hem het risico, verbonden aan het 

willekeurig geweld, verhogen (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. 

C465/07, par. 39). 

 

Er wordt niet betwist dat er in Irak een gewapend conflict aan de gang is. Dit gewapend conflict spreidt 

zich niet uit over het hele land, maar speelt zich af in bepaalde gebieden. Zowel uit de beschikbare 

landeninformatie als de UNHCR-richtlijnen en uit de EASO Guidance note van januari 2021 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. Bijgevolg moet bij de beoordeling van de nood aan 

bescherming van een burger de focus aldus te worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (of de 

regio van bestemming) en op de beoordeling of deze persoon in deze regio of op de route daarheen een 

risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De Raad stelt vast dat verzoeker 

niet betwist dat gezien zijn verklaringen met betrekking tot zijn plaats van herkomst in Irak, in casu de 

veiligheidssituatie in de provincie Dohuk, moet worden beoordeeld. 

 

Na zorgvuldige lezing van de landeninformatie beschikbaar in het rechtsplegingsdossier, concludeert de 

Raad samen met de commissaris-generaal dat er actueel in de provincie Dohuk geen sprake is van een 

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat elke burger die terugkeert naar deze stad louter door zijn 

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin 

van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Dit wordt ook bevestigd in de EASO Guidance note 

(p. 35-36; 137-138). Overigens blijkt uit deze informatie ook dat er voor burgers in de overige provincies 

van de KAR, met name Erbil, Suleymaniyah en Halabja, evenmin sprake is van zulke uitzonderlijke 

situatie.  

 

De Raad verwijst integraal naar de omstandige motivering in de bestreden beslissing, waarbij de 

commissaris-generaal terecht veiligheidshalve nog aanstipt dat blijkens de beschikbare informatie de 

Koerdische Autonome Regio (KAR) niet alleen over de weg bereikbaar is, maar ook via luchthavens 

zonder dat via Centraal-Irak moet worden gereisd. 

 

Verzoeker brengt geen concrete informatie bij waaruit kan blijken dat de inlichtingen waarop boven-

staande analyse is gebaseerd niet langer actueel of correct zouden zijn of die de gemaakte appreciatie 

in een ander daglicht stelt. De door hem in het verzoekschrift aangehaalde informatie ligt in dezelfde lijn 

als de informatie waarop de in de bestreden beslissing gedane analyse van de veiligheidssituatie in de 

provincie Dohuk is gesteund en bevat geen elementen die de voorgaande appreciatie kunnen 

ombuigen. In zoverre verzoeker informatie aanhaalt die betrekking heeft op de andere provincies van de 

KAR, met name Erbil, herhaalt de Raad dat, na zorgvuldige lezing van beschikbare landeninformatie 

blijkt dat ook in de provincie Erbil geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van 

willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat elke 

burger die terugkeert naar deze stad louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een 

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet, hetgeen wordt bevestigd in de EASO Guidance nota (p. 141-142).  
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Er wordt echter niet ontkend dat de veiligheidssituatie in de provincie Dohuk nog steeds problematisch 

en ernstig is. In die zin worden in de EASO guidance note van januari 2021 de districten Amedi en 

Zakho, gelegen in de provincie Dohuk, aangemerkt als gebieden waar het willekeurig geweld een hoog 

niveau bereikt zodat een mindere mate aan individuele elementen is vereist om aan te nemen dat een 

burger, wanneer hij terugkeert naar die gebieden, een reëel risico zou lopen op een ernstige bedreiging 

van zijn leven of vrijheid. Het dorp Ura ligt in het district Amedi. 

 

Bijgevolg bevindt verzoeker zich in de tweede hypothese en moet worden nagegaan of er voor hem 

persoonlijke omstandigheden voorhanden zijn die tot gevolg hebben dat hij, in vergelijking met een 

ander persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld, en dit zelfs 

wanneer het geweld hem niet meer dan een ander persoon specifiek viseert. Dit kan, bijvoorbeeld, het 

geval zijn wanneer een verhoogde kwetsbaarheid, een verscherpte lokale vatbaarheid of een precaire 

socio-economische situatie tot gevolg heeft dat een verzoeker een groter risico loopt dan andere 

burgers op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van het willekeurig geweld.  

 

De commissaris-generaal stelt hierbij terdege: “In zoverre u aanvoert dat uw huis in Ura in de grensregio 

met Turkije ligt waar bomaanvallen van de Turken op de PKK die zich schuilhoudt in de grensregio 

plaatsvindt, dient vooreerst opgemerkt te worden dat uit bovenstaande veiligheidsanalyse blijkt dat de 

aanslagen op de PKK doorgaans doelgericht van aard zijn. De aard van het gebruikte geweld zorgt er 

weliswaar voor dat er soms ook willekeurige slachtoffers vallen. Nu kan er opgemerkt worden dat jullie 

besloten om in april 2017 naar die regio te verhuizen, meer bepaald naar Ura, een klein en verlaten dorp 

(CGVS p.5). Het dorp was toen al ontvolkt door de aanwezigheid van de PKK en de bombardementen 

van Turkije (CGVS p.6). Uw familie woont nog steeds in het dorp, zo zegt u, en maakt ondanks de door 

u geschetste situatie geen aanstalten om dit huis te verlaten.” 

Er wordt niet betwist dat Turkse militaire lucht- en grondoperaties uitvoeren in het grensgebied. Deze 

zijn gericht op PKK-basissen hoewel ook naburige Koerdische dorpen kunnen worden getroffen. Het 

aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, blijft evenwel beperkt. Verder blijkt dat eenheden 

van de Iraakse grenswacht in juli 2020 in overleg met Turkije posities hebben ingenomen aan de Turks-

Iraakse grens met als doel een de-escalatie van het conflict tussen Turkije en de PKK en het vermijden 

van burgerslachtoffers. Ook eenheden van de peshmerga namen posities op de grens in. Verzoeker 

vermeldde tijdens zijn gehoor dat er sprake was van bombardementen (NPO, p. 13: “In die eerste 

maand was er veel lawaai van bombardementen en vliegtuigen […]”), maar nergens uit zijn verklaringen 

blijkt dat zijn dorp door deze bombardementen werd getroffen noch dat daarbij burgerslachtoffers vielen. 

Er kan worden redelijkerwijze aangenomen dat, moest de veiligheidssituatie in het dorp dermate 

problematisch zijn, zijn gezin wel elders in de Koerdische Autonome Regio huisvesting zou zoeken, wat 

in deze niet het geval is. Alles in acht genomen, kan een verscherpte lokale vatbaarheid niet blijken. 

Verzoeker, een gezonde jonge man, brengt geen andere persoonlijke omstandigheden aan die in zijnen 

hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet 

verhogen en die nog niet werden beoordeeld in het kader van de mogelijke vervolgingsvrees in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2, sub a) en b) 

van de Vreemdelingenwet. Evenmin beschikt de Raad over elementen die erop wijzen dat er in 

verzoekers hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat hij een verhoogd risico loopt om het 

slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Behalve het tegenspreken en bekritiseren van de 

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal en het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, 

brengt verzoeker geen concrete noch dwingende argumenten aan die hier een ander licht op werpen.  

  

Waar verzoeker stelt dat het niet aannemelijk is dat hij naar Semel kan terugkeren, wegens de 

beweerde problemen met de familie van de jongen die door zijn vader zou zijn doodgereden, merkt de 

Raad op dat verzoeker, ondanks herhaaldelijke vragen, geen enkel begin van bewijs kan neerleggen dat 

zijn vader daadwerkelijk deze problemen heeft gehad, hoewel verzoeker nochtans verklaarde dat zijn 

vader een hele juridische molen zou hebben doorlopen en na de beschieting klacht is gaan neerleggen 

bij de politie (NPO, p. 4, p.12). Wat betreft de verstuurde DHL-enveloppe stelt de Raad vast dat hieruit 

niet kan blijken dat zijn vader documenten vanuit Semel heeft verstuurd. Als afzender staat op deze 

enveloppe de naam “I.A.H.” vermeld terwijl verzoeker eerder verklaarde dat zijn vader “I.H.M.” heette 

(AD CGVS, verklaring DVZ, vraag 13 A). De bevinding van de commissaris-generaal dat verzoekers 

vader vrijwillig naar Semel ging om documenten op te sturen, vindt aldus geen steun in deze DHL 

enveloppe. Dit neemt niet weg dat de commissaris-generaal verder terdege ten aanzien van verzoeker 

bemerkt: “(…) u reisde naar Dohuk om uw documenten in orde te brengen om uit het land te vertrekken 

(CGVS p.12). U studeerde en werkte voor uw verhuis in 2017 in Dohuk (CGVS p.7, p.8). U heeft 

persoonlijk geen problemen ondervonden gelinkt aan het probleem met die familie (CGVS p.8).” 

Verzoeker betwist noch weerlegt deze bevindingen. Bij deze merkt de Raad op dat verzoeker, wanneer 
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hem tijdens zijn gehoor wordt gevraagd wat hij precies vreest bij terugkeer naar Irak, geen enkele vrees 

aanhaalde ten aanzien van de familie van de doodgereden jongen (NPO, p. 11; CGVS vragenlijst, vraag 

4). Ook toen hij vertelde over het ongeval veroorzaakt door zijn vader, heeft hij geen enkele vrees ten 

aanzien van zichzelf als gevolg hiervan aangehaald (NPO, 4). Verzoeker kan bijgevolg het CGVS niet 

verwijten dat deze gebeurtenis “oppervlakkig” zou zijn onderzocht, te meer nu hij zich beperkt tot het 

louter bekritiseren maar niet in concreto uiteenzet wat het CGVS dan juist zou hebben veronachtzaamd 

noch met welk “gevolgen” geen rekening werd gehouden.  

 

Naast de bevinding dat niet blijkt dat verzoeker bij terugkeer naar Ura zal worden blootgesteld aan een 

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, blijkt, gelet 

op wat voorafgaat, evenmin dat verzoeker niet op een andere plaats in de Koerdische Autonome Regio 

huisvesting kan zoeken waar hij veilig zou zijn voor de algemene risico’s verbonden aan de grensstreek. 

De voorgaande analyse van de veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio in het algemeen en 

in de provincie Dohuk, met name in Ura, in het bijzonder, blijft gehandhaafd alsook het terechte besluit 

van de commissaris-generaal dat verzoeker “geen bewijs levert dat [hij] specifiek zal worden geraakt om 

redenen die te maken hebben met [zijn] persoonlijke omstandigheden, zodat de mate van willekeurig 

geweld die vereist is om in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus in [zijn] hoofde 

niet lager moet worden ingeschat”.  

 

5.4. Gelet op het voormelde, toont verzoeker niet aan dat er in zijn geval zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico 

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

  

6. Wat betreft artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat de bevoegdheid van de commissaris-

generaal in deze is beperkt tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin 

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, hetgeen inhoudt dat artikel 3 van het EVRM 

wordt onderzocht in zoverre het inhoudelijk overeenstemt met voormelde wetsartikelen. Verder doet de 

Raad in het kader van een beroep tegen een beslissing van de commissaris-generaal geen uitspraak 

over een terugkeerbeslissing of verwijdering, maar enkel over de vraag of een verzoeker in aanmerking 

komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus. Bijgevolg is een 

bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM niet aan de orde. 

Verder heeft verzoeker gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten bij de 

Raad zodat ook een schending van artikel 13 van het EVRM niet blijkt.  

 

7. Artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet stelt dat indien een verzoeker in het verleden reeds werd 

vervolgd, of reeds ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke 

vervolging of met dergelijke schade, dit een duidelijke aanwijzing is dat de vrees voor vervolging 

gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat 

die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. Gelet op bovenstaande vaststellingen 

is er echter geenszins sprake van een eerdere vervolging of ernstige schade in hoofde van verzoeker in 

de zin van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet waardoor er in casu geen sprake is van een omkering 

van de bewijslast. Verzoekers verwijzing ter zake is dan ook niet dienstig. 

 

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

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

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

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

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

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

alle dienstige stukken. De stelling dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is te werk gegaan, kan 

derhalve niet worden bijgetreden.  

 

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

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

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

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

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal.  

 

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

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

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend eenen-

twintig door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


