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 nr. 275 720 van 3 augustus 2022 

in de zaak RvV X / XI 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. J.P. LIPS 

Louizalaan 523 

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, op 12 mei 2022 heeft 

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

28 april 2022. 

 

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 17 juni 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juli 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken H. CALIKOGLU. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. J. P. LIPS  en van attaché M. 

TYTGAT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 6 juni 2019 voor de eerste maal een verzoek om internationale bescherming in. 

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

gehoord op 11 mei 2021.  

 

1.2. Op 20 juli 2021 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de 

commissaris-generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus.  

  

1.3. Op 3 december 2021 dient verzoeker een volgend verzoek om internationale bescherming in.  

 

1.4. De commissaris-generaal verklaart dit huidig volgend verzoek op 28 april 2022 niet-ontvankelijk.  
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 Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:  

 

“A. Feitenrelaas 

U verklaarde de Iraakse nationaliteit te hebben, van Koerdische afkomst te zijn en tot de Kakaï religie te 

behoren. U bent afkomstig uit de stad Khanaqin gelegen in de provincie Diyala. 

Naar aanleiding van de Koerdische opstand begin jaren 90 verhuisde u samen met uw familie vanuit 

Khanaqin naar de stad Suleimaniya in de Koerdische Autonome Regio (KAR) en jullie bleven daar wonen 

tot het land bevrijd werd van Saddam Hussein in de periode 2003-2004. Nadien vestigden jullie zich 

opnieuw in Khanaqin. Uw oudste broer S. werkte er als journalist voor het televisiekanaal 'Kurdsat News’ 

van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) en uw broer A. assisteerde hem hierbij als cameraman. 

In navolging van uw broers werd u in 2004 lid van de PUK en in 2006 of 2007 sloot u zich via uw broer S. 

aan bij de peshmerga waar u werkte als fotograaf voor de ‘Malband’, het regionale commando van de 

PUK. Daarnaast werkte u voor uw broer S. als chauffeur en fotograaf. In de periode 2012-2013 verhuisden 

u en uw familie naar de stad Jalawla in de provincie Diyala omdat dit beter was voor het journalistieke 

werk van uw broer S.. Na uw verhuis hield u zich op professioneel vlak voornamelijk bezig met het werk 

voor uw broer S.. In de stad Jalawla werden jullie bedreigd door de soennitische Kerwiclan omdat zij 

wouden dat jullie zich bekeerden tot de islam. Zij bedreigden jullie telefonisch, via dreigbrieven en door 

het werpen van geluidsgranaten naar jullie woningen. Tijdens jullie verblijf in Jalawla konden jullie voor 

deze bedreigingen wel steeds rekenen op de bescherming van de peshmerga. 

Na de komst van IS in de zomer van 2014 keerde u samen met uw familie terug naar de stad Khanaqin 

waar jullie een huis huurden in de wijk Imam Abbas. In Khanaqin ontvingen jullie van de Kerwiclan, die 

zowel met IS als met de sjiitische militie Al-Hashd Al-Shaabi (AHAS) samenwerkte, enkel nog op 

telefonische wijze bedreigingen. U bleef er samen met uw broers S. en A. reportages maken over de 

gevechten in de regio en wanneer - in juli of augustus 2015 - de stad Jalawla heroverd werd op IS door 

een samenwerking tussen de AHAS en de peshmerga, wou uw broer S. een reportage maken over de 

plunderingen die de AHAS in Jalawla hadden aangericht. Toen jullie ter plekke gingen om deze reportage 

te maken, werden jullie door de AHAS tegengehouden en licht mishandeld omdat zij niet wouden dat jullie 

hierover rapporteerden. Vervolgens dienden de peshmerga tussen te komen zodat jullie veilig konden 

terugkeren naar Khanaqin. Nadien bleven jullie regelmatig, tot ongeveer een maand voor jullie vertrek uit 

Irak, naar Jalawla gaan om over de activiteiten van de AHAS te rapporteren en jullie kenden hierbij telkens 

opnieuw gelijkaardige problemen met de AHAS. Bij één van deze confrontaties met de AHAS werd u zo 

zwaar toegetakeld dat uw neus gebroken werd. Tevens werd uw broer A. 15 à 20 dagen voor zijn vertrek 

uit Irak ontvoerd door de AHAS nadat u met hem een avond op café was gegaan. Hij werd door hen 1 à 

2 nachten vastgehouden en fysiek mishandeld. Na zijn vrijlating besloot hij om als eerste van jullie familie 

uit Irak te vertrekken. Jullie kwamen nadien te weten dat jullie huizen in Jalawla vernield werden door de 

Kerwiclan en de AHAS, en naar aanleiding hiervan besloot uw vader om samen met uw broer D. naar de 

stad Baquba te gaan om een compensatie te eisen. Zij werden onderweg naar Baquba echter ontvoerd 

door IS en zij kwamen pas vrij in de periode dat Mosul bevrijd werd. Sindsdien verblijven uw vader en uw 

broer D. in Turkije. 

Eind 2015 vertrok u samen met uw moeder, uw broer S. en zijn gezin uit Irak omwille van jullie problemen 

met de Kerwiclan, IS en de AHAS. Jullie reisden naar de KAR en namen er vanuit de stad Suleimaniya 

het vliegtuig naar Turkije. Vanuit Turkije reisden jullie verder door Europa naar Zweden waar jullie een 

verzoek om internationale bescherming indienden. In Zweden werd het verzoek om internationale 

bescherming van u, uw broer A. en uw moeder afgewezen. Uw broer S. verkreeg er een internationale 

beschermingsstatus en woont er samen met zijn gezin. Uw broer A. reisde vanuit Zweden als eerste naar 

België. Hij diende hier op 7 juni 2018 een verzoek om internationale bescherming in onder de naam N. D. 

N. N. (CGVS (…); O.V. (…)) en hij werd op 28 november 2019 erkend als vluchteling. U en uw moeder 

kwamen later naar België en jullie dienden hier op 6 juni 2019 een eerste verzoek om internationale 

bescherming in. 

Na uw vertrek uit Irak ontving u bericht van een vriend in Irak met een brief van de AHAS. Hieruit bleek 

dat u en uw broers officieel door de AHAS gezocht werden en dat er een arrestatiebevel tegen jullie was 

uitgevaardigd. 

Tevens werd u in 2016 of 2017 in de KAR officieel veroordeeld omwille van uw desertie bij de peshmerga. 

Tijdens de zomer van 2018 nam uw moeder deel aan een Pride-betoging in Zweden en ze werd hierbij 

gefotografeerd en in beeld gebracht. Naar aanleiding van de verspreiding van deze beelden op televisie 

en sociale media werd zij bedreigd en verstoten door haar stam, de Suremayri. De zus van uw moeder, 

H., probeerde uw moeder te verdedigen bij de familie maar zij bekocht dit met haar leven. Uw zus H. had 

uw moeder ook steeds verdedigd en in januari 2019 werd er omwille hiervan door de verwanten van uw 

moeder brand gesticht in de school waar ze werkte als directrice. Zij moest hierdoor Khanaqin verlaten 

en ze verhuisde naar Kirkuk waar uw jongste zus A. al sinds haar huwelijk woont. In de zomer van 2021 

raakte uw zus H. gewond bij een auto-ongeval en u vermoedt dat dit ongeval veroorzaakt werd door 
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bewuste manipulatie van haar wagen door de verwanten van uw moeder. Ten slotte, verklaarde uw 

moeder dat ze tijdens haar jeugd problemen gekend heeft met haar familie langs vaderszijde en dat ze 

door de vrouw van haar oom gedwongen besneden werd. 

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u volgende documenten voor: uw badge 

van het comité van de PUK, uw badge van de peshmerga, uw werkbadge als fotograaf, een attest van uw 

werk als journalist, een opsporingsbericht of arrestatiebevel van de AHAS op naam van u en uw broers, 

een vonnis omtrent uw desertie bij de peshmerga, een attest van uw vernield huis in Jalawla, een foto van 

u als cameraman, een medisch rapport uit België omtrent de breuk in uw neus toen u werd gearresteerd 

door de AHAS en omtrent de scherven in uw gezicht toen een bermbom naast jullie wagen was ontploft 

op de weg tussen Khanaqin en Jalawla, het nationaliteitsbewijs en de identiteitskaart van uw moeder. 

Daarnaast legde uw moeder een brief van haar advocaat neer met volgende documenten: 

doodsbedreigingen gericht aan uw moeder op sociale media omwille van haar deelname aan een Pride-

betoging in Zweden, een verstotingsbrief van haar stam, foto’s van de deelname van uw moeder aan deze 

betoging, een steundocument voor uw moeder naar aanleiding van haar deelname aan deze betoging, 

de overlijdensakte van de zus van uw moeder, foto’s van de afgebrande school van uw zus H., foto’s van 

het vernielde huis van uw broer, foto’s van jullie vernielde huis in Jalawla en het medisch dossier van uw 

moeder dat een psychologisch attest en een attest omtrent haar vrouwelijke genitale verminking (FGM) 

bevat. Bijkomend legde u nog foto’s neer van het auto-ongeval van uw zus H. en enkele videofragmenten 

omtrent de aanwezigheid van de AHAS in Jalawla en Sadiyaa in de periode 2014-2015. 

Op 20 juli 2021 nam het CGVS een beslissing tot weigering van vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. U tekende hiertegen geen beroep aan. 

Zonder naar uw land van herkomst te zijn teruggekeerd, diende u op 3 december 2021 een tweede 

verzoek tot internationale bescherming in bij de Belgische asielautoriteiten. U herhaalt dat u nog steeds 

gevaar loopt bij terugkeer naar Irak, omwille van uw desertie uit de Peshmerga, het conflict met uw familie, 

en de problemen met al-Hasdh al-Shaabi. Bovendien vertelt u dat uw moeder in oktober 2021 terugkeerde 

naar Irak, naar Kirkuk. In december 2021 ging zij op bezoek bij de familie in Khanaqin voor een 

verzoeningsgesprek, maar werd toen vermoord. Ter staving van uw tweede verzoek tot internationale 

bescherming legt u geen nieuwe documenten neer. 

 

B. Motivering 

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

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

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

het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen. 

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

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

die hier een ander licht op werpen. 

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

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

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

Na onderzoek van alle documenten in uw administratief dossier dient vastgesteld te worden dat uw 

verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk moet verklaard worden. 

Overeenkomstig artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet onderzoekt de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde 

zijn of door de verzoeker om internationale bescherming worden voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter 

maken dat hij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3, of voor 

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4. Bij gebrek aan dergelijke elementen kan de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk verklaren. In 

voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidig verzoek steunt op de motieven die u naar 

aanleiding van uw eerste verzoek hebt uiteengezet. 

In dit verband dient vooreerst benadrukt te worden dat het CGVS uw eerste verzoek om internationale 

bescherming heeft afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering 

van de subsidiaire beschermingsstatus, omdat er geen geloof kon worden gehecht aan de verschillende 

vervolgingsfeiten die u opwierp, omwille van ettelijke tegenstrijdigheden en inconsistenties die werden 

vastgesteld in zowel uw verklaringen als die van uw moeder. Evenmin kon er geloof worden gehecht aan 

uw beweerde recente verblijf in de steden Khanaqin en Jawlala (Diyala), gezien uw kennis van de recente 

veiligheidssituatie in de regio niet overeenstemde met de objectieve informatie, en er ook 

tegenstrijdigheden over uw recente verblijfplaatsen werden vastgesteld tussen uw verklaringen in uw 

Belgische en Zweedse asielprocedures. Daar u niet de waarheid vertelde over uw recente verblijfplaatsen 

vóór uw vertrek naar België, verkeerde de commissaris-generaal in het ongewisse met betrekking tot de 

plaats waar en de omstandigheden waarin u daadwerkelijk vóór uw aankomst naar België leefde, alsook 
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de werkelijke redenen die u ertoe hebben aangezet deze plaats te verlaten. Door bewust de ware 

toedracht op dit punt, dat de kern van uw verzoek vormt, te verzwijgen maakt u door uw eigen toedoen 

het onderzoek onmogelijk naar het bestaan van een eventuele gegronde vrees voor vervolging of van een 

reëel risico op ernstige schade. U ging hiertegen niet in beroep. Bijgevolg staat de beoordeling ervan vast, 

behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element of feit in de zin 

van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet aanwezig is dat de kans aanzienlijk groter maakt dat u in 

aanmerking komt voor internationale bescherming. Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk 

element in uw dossier voorhanden. 

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

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig 

verzoek hebt uiteengezet, met name dat uw moeder ondertussen is teruggekeerd naar Khanaqin en daar 

door uw familie werd vermoord, moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd 

afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. Het gegeven dat u naar aanleiding 

van uw huidig verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van 

iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet 

van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid. 

Ten eerste kan gewezen worden op het feit dat de terugkeer van uw moeder en haar moord door de 

familie louter blote beweringen zijn, die u op geen enkele manier staaft. Daarenboven werd er in het kader 

van uw vorige asielaanvraag geoordeeld dat er geen enkel ernstig geloof kon worden gehecht aan de 

problemen met uw familie. Dat uw moeder dan nu bij terugkeer door uw familie zou zijn vermoord, wordt 

bijgevolg compleet zonder oorzaak. Tot slot kan ook aangestipt worden dat het CGVS in zowel uw hoofde 

als in die van uw moeder een redelijk intern vluchtalternatief vaststelde in de Koerdische Autonome Regio 

(KAR), waardoor een terugkeer van uw moeder naar Khanaqin nog onwaarschijnlijker wordt. 

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

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

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

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 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 beschermingsstatus 

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

wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Irak verschilt van regio tot regio en dat 

bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden met volgende 

elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte methodes en 

tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld geografisch 

verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin burgers 

ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten. 

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

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

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

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

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

om het reëel risico voor burgers te beoordelen. 

https://www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html
https://www.refworld.org/
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2021.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2021.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Iraq_2021.pdf
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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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 Sulemanyeh te worden beoordeeld. 

Uit  een  grondige  analyse van  de  veiligheidssituatie  (zie  de  COI 

Focus  Irak  - Veiligheidssituatie van 24 november 2021, beschikbaar op 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/ rapporten/coi_focus_irak_veiligheidssituatie_20211124.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. 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 

geconcentreerd 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 H.er 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 Democratic Party of Iran) en PJAK (Kurdistan Free Life Party) -, opnieuw sporadisch aanvallen 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak_veiligheidssituatie_20211124.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak_veiligheidssituatie_20211124.pdf
https://www.cgvs.be/nl
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq_security_situation_20201030_0.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq_security_situation_20201030_0.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq_security_situation_20201030_0.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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uit op doelwitten in de Noord-Iraakse gebieden die grenzen aan Iran. Dit leidde tot ontheemding 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 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 

tekortschietende 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. 

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat de KAR 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) blijkt dat Irak, naast Baghdad International Airport immers ook over luchthavens 

beschikt in Erbil en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de autoriteiten staan en vlot bereikbaar 

zijn. Naast binnenlandse vluchten vanuit Bagdad zijn er ook commerciële, internationale lijnverbindingen 

naar deze twee luchthavens in de KAR. 

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 Sulemanyeh in uw hoofde dermate verhogen dat er 

moet aangenomen dat u bij een terugkeer naar de provincie Sulemanyeh een reëel risico loopt op een 

ernstige bedreiging van uw leven of persoon. 

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

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Sulemanyeh. 

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

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

 

C. Conclusie 

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

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

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

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

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

beslissing. 

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

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

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

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

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

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

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

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

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de 

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

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Het verzoekschrift 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 57/6/2 en 62 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 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq._internal_mobility.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_iraq._internal_mobility.pdf
https://www.cgvs.be/nl
https://www.cgvs.be/nl
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van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 

29 juli 1991), van de artikelen 2, 3 en 5 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), van de beginselen van behoorlijk bestuur in 

het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Na een theoretische uiteenzetting wijst verzoeker er in de eerste plaats op dat hoewel er geen beroep 

werd ingediend tegen de weigeringsbeslissing van 20 juli 2021, in tegenstelling tot wat verweerder 

voorhoudt een administratieve beslissing na het verstrijken van de beroepstermijn niet in kracht van 

gewijsde kan treden. De ongeloofwaardigheidsbeoordeling in de administratieve beslissing van 20 juli 

2021 is dan ook helemaal niet quasi-onweerlegbaar volgens verzoeker. 

Verzoeker meent verder dat de motieven in de bestreden beslissing bovendien intern contradictoir zijn. 

Er wordt in het verzoekschrift betoogd dat verweerder het intern vluchtalternatief onderzoekt waarmee hij 

impliciet maar zeker aangeeft dat hij verzoeker wel gelooft. Immers is er volgens verzoeker geen nood 

aan het beoordelen van een intern vluchtalternatief indien er geen nood aan internationale bescherming 

is. 

Voorts wordt aangevoerd dat de beoordeling van het intern vluchtalternatief niets anders is dan een 

ingekorte overname van de beoordeling in de weigeringsbeslissing van 20 juli 2021 zonder nieuw 

onderzoek op grond van actuele informatie. De enige nieuwe bron die verweerder aan het administratief 

dossier toevoegt en waarnaar wordt verwezen betreft de COI Focus van 24 november 2021 doch deze 

bron maakt volgens verzoeker geen beoordeling over de Koerdische Autonome Regio (hierna: de KAR) 

als intern vluchtalternatief. Verzoeker meent dat integendeel, de informatie uit deze bron aangeeft dat de 

veiligheid niet gegarandeerd is. Er wordt verder ingegaan op het intern vluchtalternatief en erop gewezen 

dat i) de KAR haar eigen leger heeft waarbij wordt aangegeven dat verzoeker wegens desertie werd 

veroordeeld; ii) de KAR doelwit is van militaire sancties van het Turks leger; iii) in deelgebieden van de 

KAR waar de overheid afwezig is de bescherming in de zin van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet 

ontbreekt; iv) verweerder geen rekening houdt met het gegeven dat verzoeker “Kaka’i” is en er in de KAR 

etnische conflicten heersen; v) de onveiligheid nog verder wordt verhoogd door frequent crimineel geweld. 

Om deze redenen kan volgens verzoeker de KAR niet als een ernstig intern vluchtalternatief worden 

beschouwd waarbij redelijkerwijze kan verwacht worden dat hij aldaar terugkeert. 

Vervolgens wordt in het verzoekschrift aangestipt dat niet ernstig kan voorgehouden worden dat verzoeker 

nalaat het bewijs te leveren dat hij door persoonlijke omstandigheden niet kan terugkeren naar de KAR. 

Verzoeker besluit dat het motief van het intern vluchtalternatief de bestreden beslissing niet kan schragen. 

Daarnaast wordt in het verzoekschrift nog betoogd dat de argumenten over de ongeloofwaardigheid van 

verzoekers moeder in de weigeringsbeslissing van 20 juli 2021 niet ten laste van verzoeker kunnen 

worden gelegd omdat de verklaringen van de moeder de toekenning van de vluchtelingenstatus aan 

verzoekers broer niet in de weg stonden. Verzoeker meent dat dergelijke verschillende beoordeling van 

dezelfde feiten op willekeur wijst waarbij ook nog wordt gewezen op het gegeven dat een andere broer in 

Zweden de vluchtelingstatus werd toegekend. 

Verzoeker wijst er nog op dat het door verweerder aangehaald rapport van 24 november 2021 een nieuw 

element betreft daar deze dateert van na de weigeringsbeslissing van 20 juli 2021 zodat deze een nieuw 

element betreft in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet. 

Ten slotte wordt in het verzoekschrift betoogd dat verzoeker niet de gelegenheid werd gegeven om de 

nodige tegenspraak te kunnen voeren en bijkomende overtuigingstukken neer te leggen daar hij niet 

interactief werd gehoord doch van hem slechts eenmalig een schriftelijke verklaring werd afgenomen. 

 

2.2. Stukken 

 

2.2.1. Ter staving van zijn verzoekschrift voegt verzoeker de COI Focus Irak – Veiligheidssituatie van 24 

november 2021 toe. 

 

2.2.2. Op 7 juli 2022 brengt verweerder overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende nota 

bij waarin hij refereert aan: 

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

mei 2019; 

- EUAA Country Guidance Note: Iraq van juni 2022; 

- COI Focus Irak – Veiligheidssituatie van 24 november 2021; 

- EUAA Country of Origin Report Iraq: Security situation van januari 2022; 

- EASO COI Report Iraq: Internal mobility van 5 februari 2019. 

  

2.3. Beoordeling  
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2.3.1. Voorafgaand 

 

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen 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 rechtsplegingsdossier. 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 Vreemdelingenbetwistingen, 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 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 beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze. 

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, 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, alsook met  de door de 

verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. 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. 

 

2.3.2. 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 bestuurshandelingen, 

heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij 

in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht 

hem verschaft. De motieven 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.  

 

2.3.3. De bestreden beslissing steunt op artikel 57/6/2, §1 van de Vreemdelingenwet dat bepaalt als volgt:  
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“§ 1. Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden 

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

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

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

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

elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het 

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

uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° of 5° 

verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek ontvankelijk. 

 

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft 

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2 bedoelde 

rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek rechtvaardigen.” 

 

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

bijgevolg nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om 

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

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

 

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 

andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk groter wordt 

wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe elementen 

aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De  kans wordt 

daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen bijvoorbeeld niet 

bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn of 

wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken vertonen. De kans wordt 

evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen bijvoorbeeld louter een 

aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond bevonden werd, slechts 

betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere weigeringsbeslissing uitmaken, 

een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke punten ongeloofwaardig werd 

bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de individuele omstandigheden van 

de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin aantonen dat de algemene situatie 

van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).  

 

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming -oud artikel 57/6/2 van 

de Vreemdelingenwet sprak over het al dan niet in overweging nemen van een asielverzoek, daar waar 

er in de huidige bepaling sprake is van het al dan niet ontvankelijk verklaren van het volgend verzoek om 

internationale bescherming-, heeft geen enkele impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van 

oud artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013, noch op de draagwijdte van het onderzoek van de 

commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017, nr. 54 2548/001, 116).  

2.3.4. Onderzoek van de nieuwe elementen 

 

2.3.4.1. Verzoeker haalt in zijn volgend verzoek om internationale bescherming aan dat zijn moeder werd 

vermoord in december 2021 wegens de eerder in het eerste verzoek aangehaalde familiale problemen. 

Verzoeker herhaalt dat zijn leven in gevaar is wegens zijn desertie en vreest vervolging door de 

peshmerga alsook door Al-Hasht Al Shaabi en zijn familieleden. 

 

Ter staving van zijn huidig verzoek legde verzoeker geen documenten neer. 

 

De kernvraag is of deze elementen kunnen worden gekwalificeerd als nieuwe elementen die de kans 

aanzienlijk groter maken dat verzoeker voor erkenning als vluchteling of voor de toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt. 

 

2.3.4.2. In de bestreden beslissing wordt op uitgebreide en omstandige wijze gemotiveerd dat het volgend 

verzoek om internationale bescherming van verzoeker niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat 

verzoeker geen nieuwe elementen of feiten aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor 
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erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt en dat het Commissariaat-generaal evenmin 

over dergelijke elementen beschikt.  

 

2.3.4.3. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-

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

voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen overtuigende argumenten bijbrengt 

die het geheel van motieven - die pertinent en draagkrachtig zijn, die steun vinden in het administratief 

dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten dat hij geen nieuwe elementen of feiten heeft 

aangebracht - kunnen weerleggen of ontkrachten. Het komt aan verzoeker toe om voormelde motieven 

van de bestreden beslissing aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht 

te plaatsen, waartoe hij zoals hierna zal blijken echter in gebreke blijft. 

 

2.3.4.4. Waar verzoeker met zijn volgend verzoek de eerdere beslissing van het CGVS tracht te betwisten 

en weerleggen, wordt er vooreerst het volgende opgemerkt. 

 

De Raad wijst er in dit verband op dat de commissaris-generaal in het eerste verzoek om internationale 

bescherming van verzoeker van 6 juni 2019 bij beslissing van 20 juli 2021 heeft besloten tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Met betrekking tot de 

reeds aangehaalde en beoordeelde elementen kan het dus volstaan te verwijzen naar de beslissing van 

20 juli 2021 tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

In de bestreden beslissing wordt met reden het volgende overwogen: 

“In dit verband dient vooreerst benadrukt te worden dat het CGVS uw eerste verzoek om internationale 

bescherming heeft afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering 

van de subsidiaire beschermingsstatus, omdat er geen geloof kon worden gehecht aan de verschillende 

vervolgingsfeiten die u opwierp, omwille van ettelijke tegenstrijdigheden en inconsistenties die werden 

vastgesteld in zowel uw verklaringen als die van uw moeder. Evenmin kon er geloof worden gehecht aan 

uw beweerde recente verblijf in de steden Khanaqin en Jawlala (Diyala), gezien uw kennis van de recente 

veiligheidssituatie in de regio niet overeenstemde met de objectieve informatie, en er ook 

tegenstrijdigheden over uw recente verblijfplaatsen werden vastgesteld tussen uw verklaringen in uw 

Belgische en Zweedse asielprocedures. Daar u niet de waarheid vertelde over uw recente verblijfplaatsen 

vóór uw vertrek naar België, verkeerde de commissaris-generaal in het ongewisse met betrekking tot de 

plaats waar en de omstandigheden waarin u daadwerkelijk vóór uw aankomst naar België leefde, alsook 

de werkelijke redenen die u ertoe hebben aangezet deze plaats te verlaten. Door bewust de ware 

toedracht op dit punt, dat de kern van uw verzoek vormt, te verzwijgen maakt u door uw eigen toedoen 

het onderzoek onmogelijk naar het bestaan van een eventuele gegronde vrees voor vervolging of van een 

reëel risico op ernstige schade. U ging hiertegen niet in beroep. Bijgevolg staat de beoordeling ervan vast, 

behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element of feit in de zin 

van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet aanwezig is dat de kans aanzienlijk groter maakt dat u in 

aanmerking komt voor internationale bescherming. Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk 

element in uw dossier voorhanden. 

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

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig 

verzoek hebt uiteengezet, met name dat uw moeder ondertussen is teruggekeerd naar Khanaqin en daar 

door uw familie werd vermoord, moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd 

afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. Het gegeven dat u naar aanleiding 

van uw huidig verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van 

iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet 

van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid. 

Ten eerste kan gewezen worden op het feit dat de terugkeer van uw moeder en haar moord door de 

familie louter blote beweringen zijn, die u op geen enkele manier staaft. Daarenboven werd er in het kader 

van uw vorige asielaanvraag geoordeeld dat er geen enkel ernstig geloof kon worden gehecht aan de 

problemen met uw familie. Dat uw moeder dan nu bij terugkeer door uw familie zou zijn vermoord, wordt 

bijgevolg compleet zonder oorzaak. Tot slot kan ook aangestipt worden dat het CGVS in zowel uw hoofde 

als in die van uw moeder een redelijk intern vluchtalternatief vaststelde in de Koerdische Autonome Regio 

(KAR), waardoor een terugkeer van uw moeder naar Khanaqin nog onwaarschijnlijker wordt.” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 van 17 

Verzoeker betoogt dat hoewel er geen beroep werd ingediend tegen de weigeringsbeslissing van 20 juli 

2021, in tegenstelling tot wat verweerder voorhoudt, een administratieve beslissing na het verstrijken van 

de beroepstermijn niet in kracht van gewijsde kan treden.  

De Raad is echter niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van het huidig volgend verzoek 

om internationale bescherming, de beslissing met betrekking tot verzoekers vorig verzoek om 

internationale bescherming nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad beklemtoont dat verzoeker heeft 

nagelaten deze eerdere beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus van 20 juli 2021 aan te vechten zodat deze definitief aanwezig is in het 

rechtsverkeer en de Raad geen uitspraak kan doen over de elementen die reeds in een beslissing met 

betrekking tot een eerder verzoek werden beoordeeld en die als vaststaand moeten worden beschouwd, 

behoudens voor zover er kan worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van 

artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat verzoeker voor 

internationale bescherming in aanmerking komt, quod non in casu.  

 

Hoewel dit echter niet wegneemt dat de Raad bij de beoordeling van een volgend verzoek om 

internationale bescherming rekening mag houden met alle feitelijke elementen, ook met elementen die 

resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een vorig verzoek om internationale 

bescherming zijn afgelegd, moet in casu het volgende aangestipt worden. Verzoeker blijft namelijk in het 

kader van zijn huidig volgend verzoek vasthouden aan zijn vluchtrelaas zoals uiteengezet in zijn eerste 

verzoek om internationale bescherming en reikt thans slechts elementen aan die een voortzetting vormen 

van een relaas dat ongeloofwaardig werd bevonden en waaruit geen nood aan internationale bescherming 

is gebleken. Er moet opgemerkt worden dat het gegeven dat verzoeker naar aanleiding van zijn huidige 

verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt, zonder overigens de voorgehouden moord op zijn 

moeder enigszins te staven, die in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als 

geloofwaardig wordt beschouwd en waaruit geen gegronde vervolgingsvrees of reel risico op ernstige 

schade is gebleken, niet van die aard zijn afbreuk te doen aan het vastgestelde.  

 

Dat verzoeker verder borduurt op hetzelfde relaas, voegt niets nieuws of wezenlijks toe aan zijn dossier. 

 

Waar verzoeker meent dat de motieven in de bestreden beslissing bovendien intern contradictoir zijn 

omdat verweerder het intern vluchtalternatief onderzoekt waarmee hij impliciet maar zeker aangeeft dat 

hij verzoeker wel gelooft en er volgens verzoeker geen nood aan het beoordelen van een intern 

vluchtalternatief is indien er geen nood aan internationale bescherming is, wordt op het volgende 

gewezen. Verzoeker gaat er met dit betoog volledig aan voorbij dat het onderzoek naar een intern 

vluchtalternatief overeenkomstig artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet tevens kan kaderen in het 

licht van de subsidiaire beschermingsstatus. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden 

verleend indien het aannemelijk is dat verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat 

van het risico voortvloeiende uit het ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing 

van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat verweerder het intern vluchtalternatief 

heeft onderzocht houdt zodoende geenszins in dat geloof wordt gehecht aan zijn vluchtrelaas. 

  

In zoverre verzoeker meent dat de COI Focus van 24 november 2021 onmiskennelijk een nieuw element 

uitmaakt in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet daar het dateert van na de 

weigeringsbeslissing van 20 juli 2021 wijst de Raad erop dat het loutere bestaan van nieuwe elementen 

op zich niet volstaat. Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen 

verklaren, moeten er immers nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat 

de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van 

diezelfde wet, quod non in casu gelet op bovenstaande vaststelling en zoals tevens blijkt uit de analyse 

van de veiligheidssituatie waarbij voormeld rapport van 24 november 2021 wordt aangehaald in de 

bestreden beslissing. 

 

In het verzoekschrift wordt nog betoogd dat de argumenten over de ongeloofwaardigheid van verzoekers 

moeder in de weigeringsbeslissing van 20 juli 2021 niet ten laste van verzoeker kunnen worden gelegd 

omdat de verklaringen van de moeder de toekenning van de vluchtelingenstatus aan verzoekers broer 

niet in de weg stonden. Verzoeker meent dat dergelijke verschillende beoordeling van dezelfde feiten op 

willekeur wijst waarbij ook nog wordt gewezen op het gegeven dat een andere broer in Zweden de 

vluchtelingstatus werd toegekend. 

De Raad dient er in de eerste plaats op te wijzen dat het feit dat verzoekers broers de vluchtelingenstatus 

werden toegekend op basis van elementen in hun dossier, niet automatisch betekent dat er in verzoekers 

hoofde eveneens een gegronde vervolgingsvrees zou bestaan. Een vrees voor vervolging dient 
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persoonlijk in concreto te worden aangetoond. Verzoeker toont overigens geenszins aan dat er sprake is 

van identieke feiten (die verschillend werden beoordeeld) gelet op de in de weigeringsbeslissing van 20 

juli 2021 vastgestelde veelvuldige tegenstrijdigheden en belangrijke omissies met betrekking tot zijn 

vluchtrelaas die geenszins noodzakelijk met zich meebrengen dat zijn broers ook tegenstrijdigheden of 

inconsistenties kunnen verweten worden. 

Daarenboven dient de Raad erop te wijzen dat naast de tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van 

verzoeker en diens moeder en de ongeloofwaardigheid van de moeder in de beslissing van 20 juli 2021 

voornamelijk werd gewezen op de tegenstrijdigheden en omissies van verzoeker zelf. 

 

Zodoende kunnen de voormelde aangehaalde elementen niet gekwalificeerd worden als nieuwe 

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

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van 

diezelfde wet in aanmerking komt. 

 

2.3.5. Inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt nog aangestipt dat 

de subsidiaire beschermingsstatus niettemin kan worden verleend indien het aannemelijk is dat verzoeker 

een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het vluchtrelaas 

waaruit geen nood aan internationale bescherming is gebleken. 

 

De Raad wijst er in dit verband op dat niet wordt betwist dat er in Irak een gewapend conflict is. Dit 

gewapend conflict spreidt zich niet uit over het hele land, maar speelt zich af in bepaalde gebieden. Zowel 

uit de UNHCR-richtlijnen als uit de EASO Guidance note komt duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, 

de schaal van het willekeurig geweld en de impact van het conflict in Irak regionaal erg verschillend zijn. 

Bijgevolg moet bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger de focus aldus te worden 

gericht op de regio waar 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.  

 

In casu wordt in de bestreden beslissing niet betwist dat verzoeker, van Koerdische afkomst volgens zijn 

verklaringen afkomstig is uit de stad Khanaqin gelegen in de provincie Diyala. Evenwel wordt in de 

bestreden beslissing aangegeven dat het CGVS in verzoekers hoofde (als in hoofde van zijn moeder) een 

redelijk intern vluchtalternatief vaststelde in de Koerdische Autonome Regio (KAR) en dat de 

veiligheidssituatie in de provincie Sulaymaniyah dient te worden beoordeeld.  

 

De Raad wijst er hierbij op dat in de weigeringsbeslissing van 20 juli 2021 werd vastgesteld dat rekening 

houdend met verzoekers persoonlijke omstandigheden van verzoeker redelijkerwijs kan verwacht worden 

dat hij zich in Noord-Irak vestigt. 

 

Uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte aan bescherming is indien er in 

een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige 

schade bestaat, en indien van de verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze kan worden 

verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker op een veilige 

en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land.  

 

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

Raad samen met de commissaris-generaal dat er actueel in de Koerdische Autonome Regio (KAR), 

provincie Sulaymaniyah 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.  

 

In dit verband integraal kan integraal verwezen worden naar de omstandige motivering in de bestreden 

beslissing en geactualiseerd bij aanvullende nota van 7 juli 2022 waarin het volgende wordt overwogen: 

“Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de COI Focus Irak - Veiligheidssituatie van 24 

november 2021 en het EUAA Country of Origin Report Iraq: Security situation van januari 2022) 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. 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 
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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 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 verricht 

er ontvoeringen, zet de plattelandsbevolking onder druk, vernielt essentiële 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 het 

doelwit van raket- en droneaanvallen die worden toegeschreven aan 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 

geconcentreerd 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-doelwitten 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 en Erbil. Omwille van de militaire operaties 

van het Turkse leger zoeken PKK-militanten 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. 

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

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

uit op doelwitten in de Noord-Iraakse gebieden die grenzen aan Iran. Deze aanvallen leidden tot 

ontheemding in de getroffen regio’s maar uit de beschikbare informatie blijkt dat er zelden 

burgerslachtoffers bij vallen. 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. 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 

tekortschietende 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. 

Volgens IOM telde Irak op 30 september 2021 1.189.581 ontheemden (IDP’s). IOM meldt dat meer dan 

4.9 miljoen van de Iraakse burgers die sinds januari 2014 ontheemd raakten inmiddels naar hun regio van 

oorsprong terugkeerden. De KAR herbergt nog steeds het grootste aantal IDP’s, meer dan 620 000 

personen, waarvan de meerderheid afkomstig is uit de Centraal-Iraakse provincies. 

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat de KAR niet alleen over de weg bereikbaar is. Uit de 

beschikbare informatie (zie het EUAA COI Report: Iraq – Internal mobility van 5 februari 2019) blijkt dat 
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Irak, naast Baghdad International Airport immers ook over luchthavens beschikt in Erbil en Suleymaniah, 

dewelke onder de 

controle van de autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Naast binnenlandse vluchten vanuit Bagdad zijn 

er ook commerciële, internationale lijnverbindingen naar deze twee luchthavens in de KAR. 

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.” 

 

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

commissaris-generaal door de Raad overgenomen.  

 

Verzoeker brengt geen enkele informatie bij waaruit kan blijken dat de inlichtingen waarop deze analyse 

is gebaseerd niet langer actueel of correct zouden zijn, of die de gemaakte appreciatie kan weerleggen 

of in een ander daglicht stellen. Waar verzoeker betoogt dat slechts werd verwezen naar een bron van 24 

november 2021 zonder nieuw onderzoek op grond van actuele informatie kan het volstaan te verwijzen 

naar de geactualiseerde bronnen zoals bijgevoegd aan verweerders aanvullende nota van 7 juli 2022.  

Verzoeker gaat er verder met zijn betoog, dat de geraadpleegde bronnen geen beoordeling bevatten over 

de KAR als intern vluchtalternatief, aan voorbij dat in de bestreden beslissing werd gewezen op het EASO 

COI Report: Iraq – Internal mobility van 5 februari 2019 alsook op “UNHCR International Protection 

Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq” van mei 2019 en dat bij aanvullende 

nota van 7 juli 2022 werd gemotiveerd over de situatie van ontheemden (IDP’s) die zich in de KAR 

bevinden. 

 

Verzoeker betoogt dat de KAR niet als een ernstig intern vluchtalternatief kan worden beschouwd waarbij 

redelijkerwijze kan verwacht worden dat hij aldaar terugkeert. Verzoeker wijst erop dat i) de KAR haar 

eigen leger heeft waarbij wordt aangegeven dat verzoeker wegens desertie werd veroordeeld; ii) de KAR 

doelwit is van militaire sancties van het Turks leger; iii) in deelgebieden van de KAR waar de overheid 

afwezig is de bescherming in de zin van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet ontbreekt; iv) verweerder 

geen rekening houdt met het gegeven dat verzoeker “Kaka’i” is en er in de KAR etnische conflicten 

heersen; v) de onveiligheid nog verder wordt verhoogd door frequent crimineel geweld. 

 

Wat betreft de beweerde desertie en de neergelegde stukken hieromtrent kan het volstaan te verwijzen 

naar de beoordeling hiervan in de weigeringsbeslissing van 20 juli 2021 die  zich in het administratief 

dossier bevindt: 

“Wat betreft uw vrees om bij een terugkeer naar de KAR vervolgd te worden door de Koerdische 

autoriteiten omwille van desertie, dient te worden aangestipt dat de algemene geloofwaardigheid van uw 

verklaringen reeds volledig Is ondermijnd door uw manifest tegenstrijdige verklaringen over de 

vervolgingsfeiten die u zou hebben meegemaakt en de vrees die u zou kennen bij terugkeer naar Irak - 

inbegrepen over de vrees die u en uw familie zou koesteren ten aanzien van de autoriteiten In 

Suleymaniya omwille van de kritische reportage die uw broer zou hebben gemaakt - alsook uw ronduit 

bedrieglijke verklaringen over uw recente verblijfplaatsen en de verblijfplaatsen van meerdere familieleden 

in de KAR. Gezien uw geloofwaardigheid dermate Is aangetast, kan ook geen geloof worden gehecht aan 

uw bewering dat u gedeserteerd zou zijn en dat u omwille van die reden problemen zou kennen met de 

autoriteiten In Sulemaniya. Ook kan nog worden opgemerkt dat u het land legaal, vla de luchthaven van 

Suleymaniya, hebt verlaten. Wat betreft het vonnis dat u in dit verband voorlegde, dient te worden 

opgemerkt dat Iraakse documenten slechts een bijzonder geringe bewijswaarde hebben aangezien uit de 

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat allerhande documenten in Irak tegen 

betaling gefabriceerd kunnen worden. De geringe bewijswaarde van dit document werd bevestigd door 

de Migratierechtbank In Zweden en er werd hieraan toegevoegd dat u weinig geloofwaardige verklaringen 

kon afleggen over de wijze waarop u dit vonnis verkregen had. Zo kon u niet In detail uitleggen hoe een 

vriend van u dit vonnis In handen had gekregen, behalve dat het bijna toevallig leek. Bovendien was het 

hierbij opmerkelijk dat deze vriend ofwel het vonnis vlak voor de hoorzitting In Zweden had ontvangen, 

ofwel dat hij eerder kennis had gekregen van het vonnis en het had gekopieerd, maar het pas op 

uitdrukkelijk verzoek van u naar u had doorgestuurd. Bijgevolg was de 

Migratierechtbank In Zweden van oordeel - en het CGVS sluit zich hierbij aan - dat het niet geloofwaardig 

is dat u bij een terugkeer naar Irak een gevangenisstraf riskeert omwille van uw beweerde desertie 

(Zweden: Arrest, De Migratierechtbank, pg. 10 & 11).” 
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Waar verzoeker de algemene situatie in de KAR aanhaalt waaronder militaire sancties van het Turks leger 

en crimineel geweld en het gebrek van overheidsbescherming in bepaalde deelgebieden, beklemtoont de 

Raad de hoger weergegeven correcte motieven in de aanvullende nota en wijst erop dat uit de meest 

recente landeninformatie, namelijk de EUAA Country Guidance Note: Iraq van juni 2022 (p. 219) blijkt dat 

geconcludeerd kan worden dat in de provincie Sulaymaniyah burgers in het algemeen  geen reëel risico 

lopen om specifiek/persoonlijk geraakt te worden, dit in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker betoogt verder dat verweerder geen rekening houdt met het gegeven dat hij “Kaka’i” is en dat 

er in Irak etnische conflicten heersen doch de Raad moet in dit verband vaststellen dat uit de beschikbare 

landeninformatie niet blijkt dat hij als zijnde “Kaka’i” problemen zal ondervinden in de provincie 

Sulaymaniyah. In tegendeel, uit de EUAA Country Guidance Note: Iraq van juni 2022 (p. 124-125) blijkt 

dat de “Kaka’i” in de KAR worden erkend als een religieuze groep en dat velen net gevlucht zijn naar de 

KAR. Uit de door verzoeker zelf aangehaalde COI Focus van 24 november 2021 (p. 17-18) blijkt dat de 

conflicten tussen verschillende etnische groepen zich in Centraal-Irak situeren met name in de provincies 

Ninewa, Salah al-Din, Kirkuk en Diyala en dus niet in Sulaymaniyah. 

 

Door ten slotte het motief te bekritiseren dat hij naliet persoonlijke omstandigheden in te roepen die de 

ernst van de bedreiging die voortvloeit uit het willekeurig geweld in de provincie Sulaymaniyah in zijn 

hoofde dermate verhogen dat er moet aangenomen worden dat hij bij een terugkeer naar de provincie 

Sulemanyeh een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon, slaagt verzoeker 

er niet in afbreuk te doen aan deze motieven nu hij geenszins concrete en dienstige persoonlijke 

omstandigheden aanbrengt die voormelde overwegingen kunnen ombuigen. 

 

Verzoeker maakt zodoende niet aannemelijk dat verweerder in casu op een incorrecte of onredelijke wijze 

onderzoek heeft verricht naar de (veiligheids)situatie in de provincie Sulaymaniyah. 

 

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 van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige 

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

 

2.3.6. Alles samen genomen kan de Raad de commissaris-generaal bijtreden in het besluit dat er in dit 

geval geen nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door verzoeker zijn voorgelegd, die de kans 

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

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

in aanmerking komt. 

 

2.3.7. Derhalve heeft de commissaris-generaal in de bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker 

terecht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van zijn volgend verzoek om internationale bescherming. Een 

schending van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

2.3.8. Een verder onderzoek ten gronde in het kader van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet alsook artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, dringt zich niet meer op nu het volgende 

verzoek terecht niet-ontvankelijk wordt verklaard. De aangevoerde schendingen zijn om deze reden dan 

ook niet dienstig.  

 

2.3.9. Met betrekking tot de aangevoerde schendingen van de artikelen 2 en 3 van het EVRM benadrukt 

de Raad dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de 

aanwezigheid van nieuwe elementen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, die de kans 

aanzienlijk vergroten dat verzoeker voor internationale bescherming in aanmerking komt. De Raad doet 

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 de artikelen 2 en 3 van het EVRM niet aan de orde. 

 

2.3.10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld 

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te 

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken de kans kreeg om zijn verklaringen met betrekking tot de nieuwe elementen in het 

kader van zijn huidig (volgend) verzoek toe te lichten en nieuwe documenten voor te leggen. De beslissing 

om de verzoeker, die een volgend verzoek indient, al dan niet persoonlijk te horen, behoort 
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overeenkomstig artikel 57/5ter, § 2, 3°, van de Vreemdelingenwet tot de soevereine 

appreciatiebevoegdheid van de commissaris-generaal.  

Bovendien wordt in het verzoekschrift geen enkel valabel element bijgebracht dat verzoeker zou hebben 

aangevoerd indien hij op het Commissariaat-generaal een persoonlijk onderhoud had gehad en dat zou 

hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de procedure, met name het al dan niet ontvankelijk 

verklaren van zijn tweede verzoek om internationale bescherming. Hij stelt dat hij niet de nodige 

tegenspraak heeft kunnen voeren en geen overtuigingsstukken kon neerleggen, doch concretiseert 

geenszins welke stukken hij dan nog zou hebben aangevoerd die de beslissing van verweerder omtrent 

zijn volgend verzoek om internationale bescherming hadden kunnen beïnvloeden en zouden hebben 

kunnen leiden tot een andere afloop van de procedure, te meer hij hiertoe de kans kreeg bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken (hierna: de DVZ) in het kader van zijn verklaring volgend verzoek van 28 januari 

2022. De Raad stipt aan dat tijdens het onderhoud bij de DVZ in het kader van het huidige verzoek werd 

verduidelijkt dat het Commissariaat-generaal op grond van de verklaringen aldaar na zou gaan of de 

aanvraag al dan niet in overweging diende te worden genomen, en dat het Commissariaat-generaal niet 

verplicht was om verzoeker voorafgaand nog op te roepen voor een persoonlijk onderhoud (Verklaring 

volgend verzoek van 28 januari 2022, tweede pagina, onder de hoofding “MOTIEVEN”). Verzoeker werd 

hierbij uitdrukkelijk gewezen op het feit dat het essentieel was om alle nieuwe elementen ter staving van 

de aanvraag reeds op de DVZ aan te brengen. Verzoeker was bijgevolg op de hoogte van de procedure 

en het belang van zijn verklaringen bij de DVZ. 

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 en op alle dienstige stukken. Op basis van 

deze gegevens werd geconcludeerd dat verzoeker in het kader van zijn volgend verzoek om internationale 

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

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

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komt. De commissaris-generaal 

heeft het verzoek om internationale bescherming van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en 

zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Dat de 

commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan, kan bijgevolg niet worden bijgetreden.  

 

2.3.11. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op 

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is 

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.12. Verzoekers uiteenzetting laat ook niet toe de schending van enig ander, niet nader omschreven, 

beginsel van behoorlijk bestuur vast te stellen. 

 

2.3.13. 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. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier, 

gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

Het aangevoerde middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie augustus tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

mevr. H. CALIKOGLU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier. 
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De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. ROSIER H. CALIKOGLU 

 


