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 nr. 271 909 van 26 april 2022 

in de zaak RvV X / XI 

 

 

 In zake: X 

wettelijk vertegenwoordigd door zijn moeder X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DE WOLF 

Louizalaan 54, 3de verdieping 

1050 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 en wettelijk wordt 

vertegenwoordigd door zijn moeder X, op 10 december 2021 heeft ingediend tegen de beslissing van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 29 november 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 februari 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 maart 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DE WOLF, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

attaché E. GUSSÉ, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. De minderjarige verzoeker dient op 25 oktober 2019, met de hulp van zijn moeder, een eigen 

verzoek om internationale bescherming in.  

 

1.2. Verzoeker wordt op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het 

CGVS) gehoord op 7 september 2021. 

 

1.3. Op 29 november 2021 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

(hierna: de commissaris-generaal) ten aanzien van verzoeker tot niet-ontvankelijkheid van zijn verzoek. 

 

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

 

Je bezit de Irakese nationaliteit en je bent afkomstig uit Duhok (Koerdisch Autonome Regio, KAR, 

noord-Irak (Irak). Je bent geboren op 5 mei 2013 en je hebt, toen je vier jaar oud was, je land van her-

komst verlaten omwille van de onrust die er kwam na het onafhankelijkheidsreferendum in Koerdistan. 

Je vertrok in het gezelschap van je mama H.G.O.H.(…), oudere minderjarige zus M.T.D.(…), uw (toen 

nog minderarige) broer broer M.Dl.D.(…) en uw reeds meerderjarige broer M.H.D.(…). Jouw papa 

M.D.M.(…) is nog steeds in Koerdistan. Je hebt verder nog twee andere broers, M.(…) – hij verliet Irak 

voor jullie en bevindt zich in Griekenland- en S.(…) – hij kwam voor jullie op basis van gezinshereniging 

naar België. 

 

Op 9 januari 2018 diende je moeder een verzoek om internationale bescherming in dat op basis van 

artikel 57/1, §1 van de wet van 15 december 1980 ook in jouw naam als vergezellende minderjarige 

werd ingediend. In het kader van dit verzoek werd op 30 april 2019 een weigeringsbeslissing genomen. 

Op 27 mei 2019 diende je mama een beroep tegen deze beslissing in bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (RvV). De genomen weigeringsbeslissing werd bevestigd door de RvV op 10 oktober 2019. 

De beslissing in het kader van dit verzoek is bijgevolg een eindbeslissing in de zin van artikel 1, §1, 19° 

van de wet van 15 december 1980. 

 

Op 25 oktober 2019 diende je in eigen naam een verzoek om internationale bescherming in. Ter staving 

hiervan vermeldt jouw moeder tijdens het interview bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat jullie het 

land verlieten omwille van de oorlog. Tijdens je persoonlijk onderhoud op de stoel van het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verklaarde je niets meer te 

weten van Irak. Je weet enkel dat je hier bent om naar school te gaan, advocaat te worden en goed te 

werken. 

 

Ter staving van jouw verzoek legde je geen documenten neer. 

 

B. Motivering 

 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de 

gegevens in jouw administratief dossier, van oordeel is dat er in jouw hoofde, als begeleide 

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen. 

 

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er jou in het kader van de behandeling van 

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. 

 

Meer bepaald werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, 

die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minder-

jarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud 

plaatsgevonden in het bijzijn van uw advocaat die in de mogelijkheid verkeerde om opmerkingen te 

formuleren en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van je verklaringen rekening 

gehouden met je jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in jouw land van 

herkomst. 

 

Na onderzoek van alle elementen in je administratief dossier dient te worden besloten dat je niet hebt 

weten te overtuigen van het bestaan van een nood aan internationale bescherming in jouw hoofde. Je 

hebt doorheen je verklaringen niet aannemelijk gemaakt dat je een persoonlijke vrees voor vervolging, 

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, riskeert dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade loopt. 

 

Artikel 57/6, §3, 6° van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan 

verklaren wanneer de minderjarige vreemdeling geen eigen feiten aanhaalt die een afzonderlijk verzoek 

rechtvaardigen, nadat er een eindbeslissing werd genomen over een verzoek om internationale 

bescherming dat in zijn naam werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, 1, eerste lid. In het 

tegengestelde geval neemt de commissaris-generaal een beslissing waarin hij besluit dat het verzoek 

ontvankelijk is. In dit geval blijkt uit jouw administratieve dossier en uit jouw verklaringen op het 

Commissariaat generaal dat je verzoek om internationale bescherming uitsluitend berust op dezelfde 

gronden die jouw mama aanhaalde ter staving van haar verzoek van 9 januari 2018, waarvoor de 
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beslissing nu definitief is. Jouw moeder legde in hoofde van jou een interview af bij DVZ waar zij de 

algemene slechte levensomstandigheden in Irak aanhaalde die sinds 2017 bergaf zijn gegaan (zie 

CGVS-vragenlijst, vraag 8). Je haalde tijdens je persoonlijk onderhoud zelf geen enkel feit aan dat een 

afzonderlijk verzoek rechtvaardigt (CGVS, p. 2-3). 

 

Volledigheidshalve dient hier nog te worden aan toegevoegd dat ook in hoofde van je broers M.Dl.D.(…) 

(OV. 8.570.585), M.H.D.(…) (OV. 8.938.919) en in hoofde van je zus M.T.(…) (OV. 8.570.585) werd 

beslist tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status. 

 

C. Conclusie 

 

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

ontvankelijk op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet. 

 

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris op het feit dat je minderjarig bent en dat bijgevolg het 

Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door België, op jou moet 

worden toegepast.” 

 

2. Verzoekschrift 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), van artikel 

1A van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd 

bij de wet van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van artikel 7 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie, van de artikelen 48/3 tot 57/6 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 1, 3 en 60 van de 

Conventie van Istanbul van 14 maart 2016, van “het algemeen beginsel van voorzichtigheid” en van het 

“algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid”.  

 

Verzoeker benadrukt dat hij een kwetsbaar profiel heeft, met name dat van een kind van jonge leeftijd 

dat zijn schoolparcours niet kon afmaken alvorens het land te verlaten.   

Hij klaagt aan dat de verwerende partij zich schuldig maakt aan:  

- een gebrek aan inrekeningname van het psychologisch attest;  

- een gebrek aan inrekeningname van de moeilijkheden (stress en angst) gelinkt aan de procedure en 

de context;  

- ongepaste en onvoldoende steunmaatregelen voor bijzondere procedurele noden: “het merendeel van 

de steunmaatregelen die door verwerende partij werden toegepast betreffen louter algemeen procedu-

rele waarborgen die voor alle asielzoekers dienen te worden gehandhaafd (ex. Onderhoud in het bijzijn 

van een advocaat, mogelijkheid om opmerkingen en bijkomende stukken neer te leggen, rekening 

houden met situatie in land van herkomst). Dit kan onmogelijk geleden als aangepaste inrekeningname 

van een kwetsbaar profiel.” 

 

Verder verwijst verzoeker naar de motieven die zijn zus T. in het kader van haar beschermingsverzoek 

heeft aangevoerd, met name het door haar oom opgedrongen huwelijk met diens zoon. Hij licht toe dat 

hij als rechtstreeks familielid eveneens gevolgen zal ondergaan ten gevolge van haar weigering hiermee 

akkoord te gaan gezien de eerschending een impact heeft op het hele gezin.  

 

In zijn middel neemt verzoeker de argumentatie zoals aangebracht in het verzoekschrift van zijn zus 

integraal over.  

Deze wordt in het arrest van 26 april 2022 met nr. 271 908 samengevat als volgt: 

 

“Verzoekster zet allereerst vraagtekens bij de redenering van de commissaris-generaal dat zij “geen 

enkel tastbaar bewijs” neerlegt van haar identiteit aangezien zij en haar broers verschillende documen-

ten neerlegden met als doel hun identiteit en afkomst aan te tonen. Ook geeft zij aan dat waar de 

verwerende partij stelt dat de authenticiteit van de documenten niet kan worden geverifieerd, zij dit niet 

staaft met objectieve informatie en dat uit niets blijkt dat enige stap werden gezet om tenminste te pogen 

om de authenticiteit van de neergelegde documenten te achterhalen. Bovendien, zo vervolgt zij, wordt 

haar afkomst als dusdanig niet specifiek in vraag gesteld. 
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Vervolgens wijst zij erop dat zij een kwetsbaar profiel heeft, met name dat van een jonge vrouw die het 

eerste middelbaar vervolledigde alvorens het land te verlaten in 2017 en die heden in psychologische 

opvolging is. Zij klaagt aan dat de verwerende partij zich schuldig maakt aan:  

- een gebrek aan inrekeningname van het psychologisch attest;  

- een gebrek aan inrekeningname van de moeilijkheden (stress en angst) gelinkt aan de procedure en 

de context; 

- ongepaste en onvoldoende steunmaatregelen voor bijzondere procedurele noden: “het merendeel van 

de steunmaatregelen die door verwerende partij werden toegepast betreffen louter algemeen procedu-

rele waarborgen die voor alle asielzoekers dienen te worden gehandhaafd (ex. Onderhoud in het bijzijn 

van een advocaat, mogelijkheid om opmerkingen en bijkomende stukken neer te leggen, rekening 

houden met situatie in land van herkomst). Dit kan onmogelijk geleden als aangepaste inrekeningname 

van een kwetsbaar profiel.” 

 

Verder stipt zij aan dat de aanwezigheid van verschillende personen een verschillend perspectief 

impliceert en een verschillende belevenis van evenementen. Verzoekster licht toe dat verschillen 

omtrent details of de manier waarop een gebeurtenis werd beleefd logisch voortvloeien uit het feit dat de 

verzoekers verschillende personen zijn. Deze verschillen hoeven, zo stelt zij, niet meteen als tegen-

strijdigheden te worden beschouwd. 

 

Verzoekster geeft vervolgens aan dat zij haar vrees voor een gedwongen huwelijk voordien niet 

vermeldde omdat zij zich niet bewust was van het belang van deze verklaringen. 

 

Zij wijst voorts op de positie van de vrouw in de Iraakse samenleving en citeert hiertoe relevante 

landeninformatie. Zij stelt dat in deze context van onderdrukking van de vrouw een praktijk zoals een 

gedwongen huwelijk en de manier waarop dit werd opgedrongen volledig aannemelijk is. 

 

Verzoekster stelt tevens dat de Iraakse gemeenschap hoofdzakelijk tribaal is waardoor de problemen in 

de privésfeer essentieel worden opgelost door de tussenkomst van bepaalde familieleden, stamleden of 

-hoofden. De problematiek van een gedwongen huwelijk dat haar werd opgedrongen is volgens 

verzoekster des te meer complex gezien de persoon die het gedwongen huwelijk opdringt een stam-

hoofd en muktar is van het dorp. Zij stelt dat zij dan ook geen bescherming kon inroepen tegen de 

vervolging vanwege haar eigen stamhoofd, persoon met autoriteit in haar dorp.  

 

Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus, herhaalt verzoekster enkele basisprincipes inzake het 

begrip gewapend conflict en het begrip willekeurig geweld. Zij gaat niet akkoord met de analyse van het 

CGVS inzake de actuele veiligheidssituatie in Dohuk en stelt dat de door haar geciteerde bronnen 

bevestigen dat de verslechterde situatie aldaar haar ertoe bracht het land te verlaten. 

Zij wijst tevens op het feit dat zij een vrouw is die enige tijd in Europa heeft doorgebracht, wat volgens 

haar een “verwesterlijking” suggereert.” 

 

3. Nota met opmerkingen  

 

Op 24 december 2021 ontvangt de Raad vanwege de verwerende partij een nota met opmerkingen, 

overeenkomstig artikel 39/72, §1 van de Vreemdelingenwet, waarin zij het gelijk van haar beslissing 

herhaalt en ingaat op de door verzoeker aangevoerde middelen.  

Volledigheidshalve maakt zij nog een evaluatie van de actuele situatie in Irak. Zij verwijst hierbij naar: 

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

van mei 2019; 

- EASO “Country Guidance Note: Iraq” van januari 2021; 

- EASO COI Report – Internal mobility van 5 februari 2019; 

- EASO COI Report – Security situation van oktober 2020; 

- COI Focus “Irak – veiligheidssituatie” van 24 november 2021. 

 

4. Voorafgaand  

 

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

heid 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 rechtsplegingsdossier. 

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsont-

werp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingen-
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betwistingen, 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.  

 

4.2. 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 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 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. 

 

4.3. 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 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 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; 

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.” 

 

 

 

5. Bijzondere procedurele noden 
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5.1. Artikel 48/9, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “De vreemdeling die een verzoek om 

internationale bescherming heeft ingediend overeenkomstig artikel 50, § 3, eerste lid, heeft de 

mogelijkheid om op omstandige en precieze wijze in een vragenlijst, die hij beantwoordt vóór de in 

artikel 51/10 bedoelde verklaring, de elementen aan te brengen waaruit zijn bijzondere procedurele 

noden blijken, teneinde aanspraak te kunnen maken op de rechten en te kunnen voldoen aan de 

verplichtingen voorzien in dit hoofdstuk.”  

 

5.2. Verzoeker meent vooreerst dat de commissaris-generaal onvoldoende rekening heeft gehouden 

met zijn kwetsbaar profiel als kind van jonge leeftijd. 

Verzoeker kan hierin niet worden gevolgd.  

 

Uit het administratief dossier blijkt nergens dat de commissaris-generaal onzorgvuldig zou zijn geweest 

bij de behandeling van verzoekers beschermingsverzoek.  

Zo werd verzoeker op 7 september 2021 op het CGVS gehoord in aanwezigheid van zijn raadsman en 

zijn moeder, die daarbij, zoals in alle stadia van de procedure, de mogelijkheid heeft gekregen om 

bijkomende stukken neer te leggen en/of (aanvullende) opmerkingen te formuleren. Verder werd het 

persoonlijk onderhoud in kwestie afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de 

diensten van het CGVS een speciale opleiding kreeg om minderjarigen op een professionele en 

verantwoorde manier te benaderen, en die daarbij de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd. 

Na lezing van het gehoorverslag oordeelt de Raad dat de betrokken protection officer tijdens het gehoor 

voldoende oog had voor de jeugdige leeftijd, maturiteit en kwetsbaarheid van verzoeker. Tevens stelt de 

Raad vast dat noch uit het gehoor noch uit de bestreden beslissing blijkt dat ten aanzien van verzoeker, 

gelet op zijn profiel, onredelijke verwachtingen werden gesteld. Uit het gehoorverslag en de bestreden 

beslissing blijkt verder dat rekening werd gehouden met verzoekers persoonlijke achtergrond en de 

algemene situatie in zijn land van herkomst.  

Er was ook bijstand van een tolk Badini.   

Ook blijkt dat de commissaris-generaal de staatssecretaris voor Asiel en Migratie er in de bestreden 

beslissing op heeft gewezen dat verzoeker minderjarig is en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten 

van het Kind van 20 november 1989 op hem van toepassing is.  

Hieruit blijkt dat de commissaris-generaal bij de beoordeling van de verklaringen van verzoeker en de 

stukken in het administratief dossier afdoende rekening heeft gehouden met zijn jonge leeftijd, evenals 

met de algemene situatie in zijn land van herkomst.  

Door het verlenen van gepaste steunmaatregelen werden de rechten van verzoeker in het kader van de 

thans gevoerde procedure gerespecteerd en heeft hij kunnen voldoen aan zijn verplichtingen. Verzoeker 

slaagt er niet in het tegendeel aan te tonen. 

 

5.3. Waar verzoeker in voorliggend verzoekschrift opwerpt dat het psychologisch attest niet (op 

afdoende wijze) in rekening werd genomen, stelt de Raad vast dat hij nergens een dergelijk attest heeft 

bijgebracht. Deze opmerking is dan ook niet dienstig. 

In de mate dat verzoeker doelt op het psycho-medisch attest opgesteld op naam van zijn zus T., kan 

worden verwezen naar wat de Raad hierover in zijn arrest van 26 april 2022 met nr. 271 908 heeft 

geoordeeld. 

 

6. Beoordeling  

 

6.1. De minderjarige verzoeker dient op 25 oktober 2019 bij de Belgische asieldiensten, met hulp van 

zijn moeder, een eigen beschermingsverzoek in, op grond van artikel 57/1, § 2 van de Vreemdelingen-

wet.  

 

6.2. De commissaris-generaal nam vervolgens de bestreden beslissing op grond van artikel 57/6, § 3, 

eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet.  

Overeenkomstig deze bepaling kan de commissaris-generaal een verzoek om internationale bescher-

ming niet-ontvankelijk verklaren wanneer “de minderjarige vreemdeling geen eigen feiten aanhaalt die 

een apart verzoek rechtvaardigen, nadat er eerder namens hem een verzoek om internationale 

bescherming werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid, waarover een definitieve 

beslissing werd genomen. In het andere geval neemt de Commissaris-generaal een beslissing waarbij 

tot de ontvankelijkheid van het verzoek wordt besloten.” 

 
In de Memorie van Toelichting bij artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° lid van de Vreemdelingenwet wordt 

gesteld: “De bepaling in paragraaf 3, 6° laat toe de procedure van de volgende verzoeken eveneens toe 

te passen op de minderjarige vreemdeling die geen eigen feiten aanhaalt die een apart verzoek 
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rechtvaardigen, nadat zijn eerdere verzoek om internationale bescherming namens hem werd ingediend 

door de persoon die over hem het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent. Het dient benadrukt te worden 

dat het criterium ruimer is dan alleen geen eigen feiten aanhalen. Het gaat om de afwezigheid van eigen 

feiten die een apart verzoek rechtvaardigen.” (Parl.St. Kamer, 2016-2017, nr. 54 2548/001,108).  

De loutere vaststelling dat een minderjarige verzoeker eigen feiten aanhaalt, volstaat bijgevolg niet om 

het verzoek ontvankelijk te verklaren. Deze eigen feiten moeten bovendien van die aard te zijn dat zij 

een apart verzoek rechtvaardigen. 

 

6.3. De commissaris-generaal overweegt op correcte wijze dat het beschermingsverzoek van verzoeker 

uitsluitend berust op dezelfde gronden die zijn moeder aanhaalde in het kader van haar verzoek om 

internationale bescherming van 9 januari 2018, waarvoor de weigeringsbeslissing van 30 april 2019 

definitief is geworden middels het arrest van de Raad van 10 oktober 2019 met nr. 227 334. Zo blijkt uit 

het administratief dossier afdoende dat verzoeker geen eigen feiten heeft aangehaald voor het CGVS of 

de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: de DVZ), en dat zijn moeder, die op de DVZ ook werd bevraagd 

in het kader van verzoekers verzoek, enkel in algemene zin heeft verwezen naar de oorlog die ontstond 

naar aanleiding van “het referendum in Koerdistan” en de levensomstandigheden die sindsdien bergaf 

zijn gegaan. Dit element werd al besproken in het kader van het beschermingsverzoek van zijn moeder 

en er kon geen nood aan internationale bescherming uit worden afgeleid.  

Verzoeker maakt op basis van dezelfde motieven als zijn moeder evenmin een nood aan bescherming 

aannemelijk.  

 

Verzoeker slaagt er in zijn verzoekschrift niet in hier anders over te doen denken.  

 

Zo gaat hij zo goed als volledig voorbij aan de motieven van de bestreden beslissing en neemt hij 

grotendeels de argumenten over uit het verzoekschrift van zijn zus T. 

Waar wordt gesteld dat verzoeker als rechtstreeks familielid (van zijn zus) eveneens de gevolgen zal 

dragen van een weigering om een gedwongen huwelijk aan te gaan, treedt de Raad de verwerende 

partij bij waar zij in haar nota met opmerkingen antwoordt: “nog daargelaten de vaststelling dat deze 

bewering op geen enkel wijze onderbouwd wordt, [werd] door verzoeker noch zijn moeder een 

dergelijke vrees in hoofde van verzoeker (…) ingeroepen. Bovendien werd, zoals ook in de bestreden 

beslissing gesteld, het verzoek van zijn zus eveneens niet-ontvankelijk verklaard daar ook in haar geval 

werd vastgesteld dat zij geen elementen had aangehaald die een eigen verzoek rechtvaardigen. De 

ingeroepen vrees voor een gedwongen huwelijk werd niet geloofwaardig bevonden.” 

Waar in het verzoekschrift wordt gesteld dat verzoeker wordt verweten geen tastbaar bewijs neer te 

leggen van zijn identiteit, merkt verweerder terecht op dat een argumentatie in die zin niet voorkomt in 

de motivering van de bestreden beslissing.  

Waar verzoeker aanhaalt dat de commissaris-generaal onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn 

profiel en persoonlijke omstandigheden, laat verzoeker na dit algemene betoog te betrekken op de 

bestreden beslissing of de behandeling van zijn beschermingsverzoek.  

Waar verzoeker nog verwijst naar het subjectieve element van de vrees, wijst de Raad erop dat een 

subjectieve vrees een belangrijke factor kan zijn in het beoordelen van de feiten, maar enkel in tweede 

orde: een subjectieve vrees is enkel relevant wanneer er een objectieve basis is. De vrees van 

verzoeker voor vervolging moet immers tevens gegrond zijn en het risico reëel, wat in deze niet in het 

geval is. 

 

6.4. Waar verzoeker verwijst naar de actuele veiligheidssituatie in de provincie Dohuk, gelegen in de 

Koerdische Autonome Regio, bemerkt de Raad samen met de verwerende partij dat de actuele 

veiligheidssituatie niet door verzoeker of zijn moeder werd ingeroepen als motief voor zijn verzoek om 

internationale bescherming. Verwerende partij voegt volledigheidshalve evenwel een beoordeling van 

de actuele veiligheidssituatie toe en besluit dat de veiligheidssituatie in verzoekers land van herkomst 

niet noopt tot het toekennen van subsidiaire bescherming zoals in bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de 

Vreemdelingenwet.  

 

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 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.  
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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, gelegen in de KAR, moet 

worden beoordeeld. 

 

Op basis van de COI Focus “Irak: Veiligheidssituatie” van 24 november 2021 en het EASO COI Report 

“Iraq: security situation” van oktober 2020, besluit de verwerende partij in haar nota met opmerkingen 

dat de veiligheidssituatie grondig is gewijzigd sinds 2017 en zet zij het volgende uiteen: 

 

“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. Op 

10 juli 2019 werd een nieuwe regionale regering, bestaande uit de KDP, de PUK en Gorran, 

ingezworen. Op 10 oktober 2021 werden er verkiezingen voor het Iraakse parlement georganiseerd. 

Deze verkiezingen zijn zonder grote geweldincidenten verlopen. De KDP kwam als grote winnaar uit de 

bus en Gorran werd de grootste verliezer. In maart 2021 slaagden de Iraakse en Koerdische regering er 

na lange onderhandelingen in tot een begrotingsakkoord te komen dat onder meer de verdeling van de 

olieinkomsten in 2021 bepaalt.  

 

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. Terreurdaden die 

kunnen worden toegeschreven aan ISIS vinden nagenoeg niet plaats in de KAR. In de regio heerst een 

relatieve stabiliteit. ISIS is wel aanwezig in het veeleer onherbergzame district Makhmour. De 

organisatie zet er de plattelandsbevolking onder druk, vernielt infrastructuur en landbouwgebied en voert 

gerichte aanslagen uit op plaatselijke notabelen. Dit leidde tot een ontruiming van verschillende dorpen 

in de regio. De Iraqi Security Forces (ISF) voerden in maart 2021 een grondoffensief uit in de regio 

waarbij zij werden gesteund door de internationale coalitie middels luchtbombardementen. De ISF en de 

peshmerga hebben hun krachten gebundeld in hun strijd tegen ISIS en opereren sinds mei 2021 vanuit 

een gemeenschappelijk coördinatiecentrum. 

 

Bases van de Amerikaanse strijdkrachten in de KAR werden in 2020 en 2021 verschillende keren 

bestookt door raketaanvallen en luchtaanvallen toe te schrijven aan de sjiitische milities omwille van de 

oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Hierbij vallen doorgaans geen slachtoffers. 

De Verenigde Staten hebben intussen aangekondigd dat ze een volledige terugtrekking van hun 

gevechtseenheden beogen tegen eind 2021, maar het Iraakse leger zullen blijven bijstaan met opleiding 

en advies.  

 

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

treerd in de noordelijke grensregio, dit ingevolge het conflict tussen de PKK en het Turkse leger. In juli 

2015 begon Turkije luchtaanvallen op PKK-doelwitten in Noord-Irak uit te voeren. Deze Turkse 

offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in het bergachtig 

en dunbevolkt noordelijk grensgebied met Turkije. Het gebeurt echter dat hierbij ook naburige 

Koerdische dorpen getroffen worden. Naast luchtaanvallen vinden er ook Turkse grondoperaties plaats. 

Het Turkse leger zette eveneens verschillende militaire bases op in Dohuk, Erbil, Suleimaniyah en 

Zakho. Omwille van de militaire operaties van het Turkse leger zoeken PKKmilitanten hun toevlucht 

verder zuidwaarts in de KAR. De KRG stelde toegangsbeperkingen in naar, en richtte bijkomende 

controleposten op in bepaalde regio's om de bewegingsvrijheid van de PKK te beknotten. Hier kan de 

lokale bevolking eveneens hinder van ondervinden. Veruit de meerderheid van de slachtoffers die vallen 

bij het conflict tussen het Turkse leger en de PKK zijn PKK-strijders maar er werd ook een beperkt 

aantal burgerslachtoffers en infrastructurele schade opgetekend. De Turkse grondoffensieven en 

luchtaanvallen hebben daarnaast geleid tot de ontheemding van een deel van de lokale bevolking. In 

het najaar van 2020 en in het voorjaar van 2021 nam het aantal incidenten waarbij burgerdoden vallen, 

weer af.  

 

Sinds een aantal jaar voert Iran, in zijn strijd tegen Iraans-Koerdische rebellen - waaronder de KDPI 

(Kurdistan Democratie Party of Iran) en PJAK (Kurdistan Free Life Party) -, opnieuw sporadisch 

aanvallen uit op doelwitten in de Noord-Iraakse gebieden die grenzen aan Iran. Dit leidde tot ontheem-

ding in de getroffen regio's. De beschikbare informatie bevat geen melding van burgerslachtoffers die bij 

deze acties te betreuren zouden zijn. Naast het inzetten van conventionele militaire middelen voert Iran 
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ook een low level campagne van moordaanslagen tegen leden van Iraans-Koerdische partijen in de 

KAR. In september 2021 kondigt de stafchef van het Iraanse leger aan harder te zullen optreden tegen 

de Iraans-Koerdische oppositiebewegingen die zich in Irak ophouden.  

 

Ook in de KAR flakkerden er, ten slotte, de voorbije jaren herhaaldelijk protesten op over de tekort-

schietende basisvoorzieningen, de laattijdige uitbetalingen van de lonen van het overheidspersoneel en 

de corruptie. Hoewel de protesten doorgaans vreedzaam verlopen, ontstonden er soms rellen en traden 

de veiligheidsdiensten hardhandig op tegen de betogers. Het aantal burgerslachtoffers was evenwel 

zeer beperkt. Dit politiek geweld is doelgericht van aard en kadert niet binnen een gewapend conflict in 

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere 

strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of 

meer gewapende groeperingen onderling strijden.” 

 

In het licht van de voorliggende actuele objectieve landeninformatie, wordt de analyse van de 

commissaris-generaal door de Raad overgenomen. De Raad concludeert 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 Dohuk 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 Country Guidance Note over Irak van januari 

2021 (p. 137-138). 

 

Volledigheidshalve stipt de commissaris-generaal nog terdege aan dat blijkens de beschikbare 

informatie het Iraakse noorden niet alleen over de weg bereikbaar is, maar ook via luchthavens die 

onder de controle staan van de Iraakse autoriteiten en vlot bereikbaar zijn. 

 

Verzoeker brengt geen concrete elementen 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 stellen. De door verzoeker in het verzoekschrift aangehaalde informatie ligt in 

dezelfde lijn als de informatie waarop de voormelde analyse van de veiligheidssituatie in de provincie 

Dohuk is gesteund, of is zelfs verouderd.  

 

Er wordt echter niet ontkend dat de veiligheidssituatie in de KAR 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 internatio-

nale beschermingsstatus.  

 

Bijgevolg rijst, in overeenstemming met wat in het arrest Elgafaji van het Hof van Justitie wordt gesteld, 

de vraag of verzoeker persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die 

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Dohuk voor hem dermate verhogen dat er moet worden 

aangenomen dat hij bij een terugkeer naar Dohuk een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van 

zijn leven of persoon.  

 

De commissaris-generaal stelt hierbij vast dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aanbrengt 

die de ernst van de bedreiging die voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Dohuk voor hem 

dermate verhogen dat er moet worden aangenomen dat hij bij een terugkeer een reëel risico loopt op 

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. Deze bevindingen worden door verzoeker niet betwist 

en vinden steun in het administratief dossier.  

 

6.5. Het voorgaande in acht genomen, kan de Raad de commissaris-generaal bijtreden in het besluit dat 

de minderjarige verzoeker geen eigen elementen heeft aangehaald die een afzonderlijk verzoek voor 

hem rechtvaardigen.  

Derhalve heeft de commissaris-generaal in de bestreden beslissing ten aanzien van de minderjarige 

verzoeker terecht besloten om met toepassing van artikel 57/6, §3, 6° van de Vreemdelingenwet het 

beschermingsverzoek niet-ontvankelijk te verklaren. Een schending van dit artikel blijkt niet.  

Aangezien artikel 57/6, § 3, 6° van de Vreemdelingenwet niet is geschonden, moet er geen inhoudelijk 

onderzoek worden gevoerd naar de materiële voorwaarden voor internationale bescherming voorzien in 

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. De aangevoerde schendingen en verzoekers 

betoog omtrent het behoren van zijn zus tot de sociale groep van vrouwen, zijn om deze reden dan ook 

niet dienstig.  
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6.6. Waar verzoeker de schending aanvoert van de artikelen “48/3 tot 57/6” van de Vreemdelingenwet, 

geeft hij, behalve voor wat betreft de artikelen 48/3, 48/4, §2, c) en 48/6, §5, c) van de Vreemdelingen-

wet, niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze artikelen geschonden acht, zodat de 

aangevoerde schending onontvankelijk is. Hetzelfde geldt voor artikel 7 van het Handvest en de 

artikelen 1, 3 en 60 van de Conventie van Istanbul van 14 maart 2016.  

 

6.7. 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 of verzoeker al dan niet eigen feiten heeft aangehaald in 

de zin van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet die een afzonderlijk verzoek 

rechtvaardigen. Verder doet de Raad in het kader van een beroep tegen een beslissing van de 

commissaris-generaal geen uitspraak over een terugkeerbeslissing of verwijdering. Bijgevolg is een 

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

 

6.8. Uit het administratief dossier blijkt dat de minderjarige verzoeker werd gehoord op het CGVS met 

behulp van een tolk die het Badini machtig is. Tijdens dit gehoor kreeg hij de mogelijkheid zijn vlucht-

motieven uiteen te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten 

bijstaan door zijn advocaat en moeder. 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. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan gelet op voorgaande evenmin 

worden volgehouden. Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet. 

 

6.9. 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.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend tweeën-

twintig door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


