
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/21)

Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie van 30 juli 2007, nr. 2007/21, hou-
dende wijziging van de Vreemdelingen-
circulaire 2000

De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 2000 (Staatsblad 2000, 497)
en het Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
als volgt gewijzigd:

A
Paragraaf C24/Irak Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

Het asielbeleid ten aanzien van Irak

1 Achtergrond

Dit hoofdstuk bevat het landgebonden
asielbeleid voor Irak. Het landgebonden
asielbeleid is een uitwerking van het
algemene beleid van C1 tot en met C23
en kan niet worden gezien als een uit-
zonderingsregeling. De algemene wet-
en regelgeving blijft steeds de basis
voor de individuele beoordeling van een
asielaanvraag.

De beleidsconclusies in dit hoofdstuk
zijn mede gebaseerd op het algemeen
ambtsbericht van de Minister van BuZa
van juni 2007 over de situatie in Irak
(zie de website van het Ministerie van
BuZa).

De beleidsconclusies zijn tevens geba-
seerd op de uitspraak van het Europese
Hof voor de rechten van de Mens van
11 januari 2007 (Salah Sheekh). Naar
aanleiding hiervan is besloten om de
bevolkingsgroepen van de christenen, de
mandeeërs, de yezidi’s en de Palestijnen
in Irak aan te wijzen als kwetsbare
bevolkingsgroep in de zin van C2/3.1.3.

Naar aanleiding van het ambtsbericht
van de Minister van BuZa van december
2006 is de Voorzitter van de Tweede
Kamer bij brief van 2 april 2007 op de
hoogte gebracht van het besluit om een
beleid van categoriale bescherming te
voeren ten aanzien van Irakezen afkom-
stig uit Centraal-Irak (zie C2/5). Het
beleid van categoriale bescherming is in
werking getreden met ingang van 2 april
2007.

2 Besluitmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit Irak
geldt geen besluit in de zin van artikel
43 Vw.

3 Groepen van personen die verhoog-
de aandacht vragen

3.1 Intellectuelen en journalisten
Uit het ambtsbericht van de Minister
van BuZa komt naar voren dat bestaat er
officieel weliswaar persvrijheid bestaat,
doch de Iraakse pers past uit zelfbehoud
zelfcensuur toe. Intimidatie van journa-
listen en media vindt plaats. In de
verslagperiode zijn journalisten ver-
volgd en zouden journalisten zijn aange-
vallen door aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken gelieerde milities.

Diverse Iraakse en buitenlandse journa-
listen zijn tijdens de verslagperiode om
het leven gekomen ten gevolge van
geweld. Het gevaar van ontvoering is
nog aanwezig. Diverse journalisten zijn
na ontvoering om het leven gebracht.
Voor journalisten kan het riskant zijn
kritiek te uiten op militante extremisti-
sche groeperingen. Aanslagen, vergel-
dingsacties en bedreigingen hebben
plaatsgevonden.

In de gebieden van de Kurdistan Regio-
nal Government is waargenomen dat
herhaaldelijke, persoonlijke kritiek op
het centrale leiderschap van de Kurdis-
tan Democratic Party en Patriotic Union
of Kurdistan niet wordt getolereerd.

Intellectuelen en journalisten die aanne-
melijk maken dat zij vanwege hun opi-
nies voor vervolging te vrezen hebben,
kunnen op grond van artikel 29, eerste
lid, onder a, Vw in aanmerking komen
voor een verblijfsvergunning. Het enkel
een onafhankelijke houding innemen is
daarvoor onvoldoende aangezien er wel
enige ruimte voor kritiek blijkt te bestaan.

3.2 Personen die vervolging vrezen
van het ‘oude’ regime
De val van het regime onder Saddam
Hoessein heeft geleid tot een geheel
nieuwe machtsstructuur en machtsverde-
ling. Personen die Irak hebben verlaten
omdat zij vervolging vreesden van de
zijde van het ‘oude’ regime zullen op
grond van de regimewijziging dan ook
niet langer bescherming behoeven tegen
dit regime. Wanneer de aangedragen
problemen beperkt zijn tot vrees voor
het ‘oude’ regime, zullen deze personen
dan ook niet op grond daarvan in aan-

merking komen voor verlening van een
verblijfsvergunning asiel op grond van
artikel 29, eerste lid, onder a of b, Vw.

3.3 Personen die stellen te vrezen voor
eerwraak
Eerwraak komt in heel Irak voor. Met
eerwraak beoogt de dader de eer van de
familie te herstellen door het ongewens-
te gedrag van een vrouwelijk en in
uitzonderlijke gevallen eveneens een
mannelijk familielid te bestraffen. Eer-
wraak kan bestaan uit het lijfelijk straf-
fen, maar in sommige gevallen komt
doden voor.

Met name in het geval van vrouwen kan
het voorkomen dat het niet mogelijk is
bescherming in te roepen dan wel
anderszins zich aan de dreigende eer-
wraak te onttrekken. Wel mag worden
verwacht dat aannemelijk kan worden
gemaakt waarom bescherming in het
individuele geval niet (effectief) kan
worden geboden. Personen die aanneme-
lijk hebben gemaakt gegronde vrees te
hebben voor eerwraak en die geen
afdoende bescherming kunnen inroepen
van de autoriteiten, kunnen op grond
van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw in
aanmerking komen voor een verblijfs-
vergunning asiel.

3.4 Personen die stellen te vrezen voor
intertribale problemen
Personen die stellen te vrezen voor
bloedwraak of vergelijkbare intertribale
problemen van een andere familie, clan
of stam, worden geacht bescherming te
kunnen krijgen binnen de eigen familie,
clan of stam. Daarnaast kunnen de auto-
riteiten in sommige gevallen tevens
bescherming bieden en bemiddelen bij
het conflict. Indien betrokkene aanneme-
lijk heeft gemaakt desondanks geen
bescherming te kunnen krijgen, kan op
grond van artikel 29, eerste lid, onder b,
Vw een verblijfsvergunning asiel wor-
den verleend.

3.5 Personen werkzaam in risicobe-
roepen
Er vinden veel aanslagen plaats gericht
tegen Irakezen die openlijk samenwer-
ken met de regering, met internationale
organisaties of diplomatieke vertegen-
woordigingen, buitenlandse bedrijven
en met de Multi National Forces in Iraq.
Hierbij valt onder meer te denken aan
Iraakse politici en hun familie, ambtena-
ren, personeel van het veiligheidsappa-
raat (vooral politie en leger), tolken of
Irakezen die op andere wijze voor de
regering, internationale organisaties en
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bedrijven in Irak werken, rechters en
advocaten, alsook Iraakse journalisten
en personen die voor hen werken. Ook
bleek tijdens de verslagperiode dat bak-
kers en kappers werden aangevallen
door extremistische groepen. De situatie
van personeel in het onderwijs en de
gezondheidszorg is eveneens als zeer
ernstig te omschrijven.

Indien betrokkene aannemelijk heeft
gemaakt vanwege zijn werkzaamheden
een gegronde vrees voor vervolging dan
wel onmenselijke behandeling te heb-
ben, waartegen geen bescherming kan
worden geboden, kan op grond van arti-
kel 29, eerste lid, onder a of b, Vw een
verblijfsvergunning asiel worden ver-
leend. Het enkele feit dat de vreemdelin-
gen deze werkzaamheden heeft verricht
is onvoldoende voor de conclusie dat er
gegronde vrees is voor vervolging dan
wel onmenselijke behandeling.

3.6 Iraakse Fayli-Koerden en Irake-
zen van Iraanse afkomst
Het regime van Saddam Hoessein heeft
veel Fayli-Koerden hun Iraakse nationa-
liteit ontnomen. De decreten van de
Revolutionaire Commandoraad (onder
meer decreet 666 van 1980), die de ont-
neming van het Iraakse staatsburger-
schap betroffen, zijn met de inwerking-
treding van de Transitional
Administrative Law herroepen. De
nieuwe nationaliteitswet bevat voor-
waarden om nationaliteitsrechten weer
te laten gelden. Uit het ambtsbericht van
de Minister van BuZa komt naar voren
dat naar verluidt een aantal Fayli Koer-
den de Iraakse nationaliteit heeft kunnen
herkrijgen.
Het ambtsbericht van de Minister van
BuZa geeft voorts aan dat in het Kurdis-
tan Regional Gouvernement naar ver-
luidt een speciale regeling geldt voor de
terugkeer van Fayli-Koerden die afkom-
stig zijn uit de drie noordelijke provin-
cies.

Hoewel de implementatie met betrek-
king tot het laten herleven van de natio-
naliteitsrechten van Fayli-Koerden (in
Centraal-Irak) nog niet is afgerond,
geven bovenstaande ontwikkelingen
aanleiding om Fayli-Koerden, aan wie
onder het regime van Saddam Hoessein
de Iraakse nationaliteit is ontnomen, niet
langer als staatloos te beschouwen in het
kader van de asielbeoordeling. Op basis
van de Iraakse regelgeving kan worden
aangenomen dat zij de iure de Iraakse
nationaliteit hebben. Daarbij is de
omstandigheid dat het verkrijgen van de
facto nationaliteit nog niet in alle geval-
len mogelijk is, geen grond om voor de
beoordeling van de aanvraag niet van de
Iraakse nationaliteit uit te gaan. De asiel-
aanvragen van deze personen zullen dan
ook op gebruikelijke wijze getoetst wor-
den naar aanleiding van het beleid zoals

in dit hoofdstuk neergelegd, waarbij
wordt aangenomen dat zij de iure de
Iraakse nationaliteit hebben.

3.7 Christenen
Blijkens het ambtsbericht van de Minis-
ter van BuZa verkeren christenen in een
moeilijke positie, nu de Irakese autoritei-
ten niet in staat zijn hen tegen het wille-
keurige dan wel gerichte geweld
bescherming te bieden. Mede uit angst
voor het extremistische geweld zijn
christenen vanuit het zuiden en het mid-
den van Irak naar het noorden getrok-
ken. Er zijn echter berichten dat
christenen ook in Noord-Irak zouden
worden gediscrimineerd. Hierbij zou
sprake zijn van landonteigening en inti-
midatie van kiezers ten tijde van de
verkiezingen.

Personen die aannemelijk hebben
gemaakt wegens hun christelijk geloof
gegronde vrees te hebben voor vervol-
ging kunnen op grond van artikel 29,
eerste lid, onder a, Vw in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning
asiel. Hierbij wordt niet verlangd dat zij
zich tot de autoriteiten hebben gewend
voor bescherming.

De christenen uit Irak worden voorts
aangemerkt als kwetsbare minderheids-
groep in de zin van C2/3.1.3.
Dit betekent dat een asielzoeker die
behoort tot deze groep reeds in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van artikel
29, aanhef en onder b, Vw, indien hij
met op zichzelf beperkte individuele
indicaties aannemelijk heeft gemaakt
dat in samenhang met het behoren tot de
christenen in Irak een dreigende schen-
ding van artikel 3 EVRM aanwezig is.
Daarvoor is niet vereist dat betrokkene
persoonlijk te maken heeft gehad met
een behandeling die op zichzelf voldoet
aan de omschrijving van artikel 29, eer-
ste lid, onder b, Vw. Ook indien er spra-
ke is van mensenrechtenschendingen in
de naaste omgeving van de vreemdeling
bij personen die behoren tot de betref-
fende kwetsbare minderheidsgroep, kan
dit voldoende grond zijn om zulks aan te
nemen. Daarbij wordt niet van de
vreemdeling verlangd om aannemelijk
te maken dat de betreffende mensenrech-
tenschendingen zijn ingegeven door het
behoren tot de betreffende kwetsbare
minderheidsgroep.

3.8 Mandeeërs
Uit het ambtsbericht van de Minister
van BuZa blijkt dat de positie van man-
deeërs (volgelingen van Johannes de
Doper) in het zuiden van Irak sinds de
val van het regime van Saddam Hoes-
sein is verslechterd. Er zou sprake zijn
van toenemende discriminatie en intimi-
datie en mandeeërs zijn slachtoffer
geworden van ontvoeringen en
geweldsmisdrijven. In tegenstelling tot

wat eerder werd aangenomen, lijken
mandeeërs om religieuze redenen doel-
wit te zijn.

Mandeeërs die aannemelijk hebben
gemaakt wegens hun geloof gegronde
vrees te hebben voor vervolging kunnen
op grond van artikel 29, eerste lid, onder
a, Vw in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning asiel. Hierbij wordt
niet verlangd dat zij zich tot de autoritei-
ten hebben gewend voor bescherming.

De mandeeërs worden voorts aange-
merkt als kwetsbare minderheidsgroep
in de zin van C2/3.1.3.
Dit betekent dat een asielzoeker die
behoort tot deze groep reeds in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van artikel
29, aanhef en onder b, Vw, indien hij
met op zichzelf beperkte individuele
indicaties aannemelijk heeft gemaakt
dat in samenhang met het behoren tot de
mandeeërs een dreigende schending van
artikel 3 EVRM aanwezig is. Daarvoor
is niet vereist dat betrokkene persoonlijk
te maken heeft gehad met een behande-
ling die op zichzelf voldoet aan de
omschrijving van artikel 29, eerste lid,
onder b, Vw. Ook indien er sprake is
van mensenrechtenschendingen in de
naaste omgeving van de vreemdeling bij
personen die behoren tot de betreffende
kwetsbare minderheidsgroep, kan dit
voldoende grond zijn om zulks aan te
nemen. Daarbij wordt niet van de
vreemdeling verlangd om aannemelijk
te maken dat de betreffende mensenrech-
tenschendingen zijn  ingegeven door het
behoren tot de betreffende kwetsbare
minderheidsgroep.

3.9 Yezidi’s
Uit het ambtsbericht van de Minister
van BuZa komt naar voren dat de positie
van yezidi’s sinds de val van het regime
van Saddam Hoessein niet significant
lijkt te zijn verbeterd. De yezidi’s, die
zich met name in de gebieden nabij de
Syrische grens bevinden, vormen even-
als de christenen en mandeeërs een
religieuze minderheid in Irak. Zij onder-
vinden min of meer dezelfde gevaren,
bedreigingen en belemmering als boven-
genoemde groepen om hun geloof vrij
uit te oefenen.

Yezidi’s die aannemelijk hebben
gemaakt wegens hun geloof gegronde
vrees te hebben voor vervolging kunnen
op grond van artikel 29, eerste lid, onder
a, Vw in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning asiel. Hierbij wordt
niet verlangd dat zij zich tot de autoritei-
ten hebben gewend voor bescherming.

De yezidi’s worden voorts aangemerkt
als kwetsbare minderheidsgroep in de
zin van C2/3.1.3.
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Dit betekent dat een asielzoeker die
behoort tot deze groep reeds in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van artikel
29, aanhef en onder b, Vw, indien hij
met op zichzelf beperkte individuele
indicaties aannemelijk heeft gemaakt
dat in samenhang met het behoren tot de
yezidi’s een dreigende schending van
artikel 3 EVRM aanwezig is. Daarvoor
is niet vereist dat betrokkene persoonlijk
te maken heeft gehad met een behande-
ling die op zichzelf voldoet aan de
omschrijving van artikel 29, eerste lid,
onder b, Vw. Ook indien er sprake is
van mensenrechtenschendingen in de
naaste omgeving van de vreemdeling bij
personen die behoren tot de betreffende
kwetsbare minderheidsgroep, kan dit
voldoende grond zijn om zulks aan te
nemen. Daarbij wordt niet van de
vreemdeling verlangd om aannemelijk
te maken dat de betreffende mensenrech-
tenschendingen zijn ingegeven door het
behoren tot de betreffende kwetsbare
minderheidsgroep.

3.10 Palestijnen
De situatie van Palestijnen in Irak ver-
slechtert in toenemende mate. Er is met
grote regelmaat sprake van bedreigingen
en aanballen jegens, ontvoering van en
moord op Palestijnen. Palestijnen zijn in
toenemende mate slachtoffer van wille-
keurige arrestaties en detentie en valse
beschuldigingen in de media.

Palestijnen die aannemelijk hebben
gemaakt wegens het behoren tot de
Palestijnse bevolkingsgroep gegronde
vrees te hebben voor vervolging kunnen
op grond van artikel 29, eerste lid, onder
a, Vw in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning asiel. Hierbij wordt
niet verlangd dat zij zich tot de autoritei-
ten hebben gewend voor bescherming.

De Palestijnen in Irak worden voorts
aangemerkt als kwetsbare minderheids-
groep in de zin van C2/3.1.3.
Dit betekent dat een asielzoeker die
behoort tot deze groep reeds in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergunning
asiel bepaalde tijd op grond van artikel
29, aanhef en onder b, Vw, indien hij
met op zichzelf beperkte individuele
indicaties aannemelijk heeft gemaakt
dat in samenhang met het behoren tot de
Palestijnen in Irak een dreigende schen-
ding van artikel 3 EVRM aanwezig is.
Daarvoor is niet vereist dat betrokkene
persoonlijk te maken heeft gehad met
een behandeling die op zichzelf voldoet
aan de omschrijving van artikel 29, eer-
ste lid, onder b, Vw. Ook indien er spra-
ke is van mensenrechtenschendingen in
de naaste omgeving van de vreemdeling
bij personen die behoren tot de betref-
fende kwetsbare minderheidsgroep, kan
dit voldoende grond zijn om zulks aan te
nemen. Daarbij wordt niet van de
vreemdeling verlangd om aannemelijk

te maken dat de betreffende mensenrech-
tenschendingen zijn ingegeven door het
behoren tot de betreffende kwetsbare
minderheidsgroep.

3.11 Homoseksuelen
Homoseksuelen ondervinden in toene-
mende mate problemen. De VN in Irak
hebben aangegeven aanwijzingen te
hebben voor toenemende bedreigingen,
ontvoering en moord op homoseksuelen
in Irak. Er kan van uit worden gegaan
dat overheidsinstanties noch derden
bescherming bieden aan homoseksuelen
die slachtoffer van eerwraak of ander
geweld zouden zijn  geworden of dreigen
te worden.

Homoseksuelen die aannemelijk maken
dat zij op grond van hun homoseksuali-
teit gegronde reden hebben voor vervol-
ging, ofwel door de overheid, ofwel
door derden in de vorm van eerwraak of
ander geweld, kunnen op grond van arti-
kel 29, eerste lid, onder a, Vw in aan-
merking komen voor een verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd. Het
enkele feit van homoseksueel zijn  is
onvoldoende voor verlening van een
verblijfsvergunning.

4 Traumatabeleid
Het algemene beleid, zoals weergegeven
in C2/4.2 is van toepassing. Voor het
overige zijn er met betrekking tot Irak
geen bijzonderheden.

5 Categoriale bescherming
De veiligheidssituatie in Centraal-Irak is
ten opzichte van april 2006 verder ver-
slechterd. De centrale overheid heeft in
grote delen van het land geen gewelds-
monopolie en kan haar burgers niet
tegen willekeurig geweld, dat aan de
orde van de dag is, beschermen. Het
geweld dat zich voordoet lijkt ongericht,
in die zin dat een ieder er het slachtoffer
van kan worden. Wat betreft de mate
van geografische spreiding van het
geweld dient te worden opgemerkt dat
het geweld zich grotendeels voordoet in
het soennitische midden van Irak.
Noord-Irak is relatief veilig.

Asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak
komen daarom behoudens contra-
indicaties op grond van artikel 29, eerste
lid, onder d, Vw in aanmerking voor een
verblijfsvergunning asiel (zie C2/5). Het
beleid van categoriale bescherming is
van kracht met ingang van 2 april 2007.
Voor de ingangsdatum van een verblijfs-
vergunning asiel op grond van dit
beleid, zie C21/1.2.

6 Verdere beleidsconclusies en aan-
dachtspunten

6.1 Vlucht- en/of vestigingsalternatief
Gezien de algehele situatie in Irak wordt
geen vlucht- of vestigingsalternatief
tegengeworpen aan personen die in Irak

een gegronde vrees voor vervolging of
behandeling in strijd met artikel 3
EVRM hebben.

6.2 Veilig land van herkomst
Irak wordt niet beschouwd als veilig
land van herkomst.

6.3 Veilig derde land / land van eer-
der verblijf
Irak wordt niet beschouwd als veilig
derde land.

6.4 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
Het beleid zoals neergelegd in C4/3.11.3
is van toepassing. Voor de procedure
omtrent getuigen van oorlogsmisdrijven
en misdrijven tegen de menselijkheid
wordt verwezen naar C11/3.1.
Bijzondere aandacht dient geschonken
te worden aan personen die zich schul-
dig hebben gemaakt aan misdrijven als
bedoeld in artikel 1F Vluchtelingenver-
drag. Hierbij moet in eerste instantie
gedacht worden aan:

leden van de Iraakse inlichtingen- en
veiligheidsdiensten;

hogergeplaatste personen in het Iraak-
se militaire apparaat (waaronder de
gewone strijdkrachten, de Republikeinse
Garde en de Fedayeen Saddam);

leden van de Koerdische veiligheids-
diensten (de Rekkhistini Taybeti van de
Kurdistan Democratic Party en de Dez-
gay Zanyari van de Patriotic Union of
Kurdistan);

leden van het Koerdische militaire
apparaat (de Asayish);

leden van de ‘National Defense Batal-
lions’  (Jahafel Al-Difa’ Al-Watani),
Koerdische milities die destijds gelieerd
waren aan Saddam Hussein en die ook
wel Lichte Brigade, Fursan of Jash wer-
den genoemd.

Tevens dient aandacht te worden
besteed aan personen die hebben
gewerkt in of voor de militaire industrie
ten tijde van het voormalige regime en
daarbij (in)direct betrokken zijn geweest
bij mensenrechtenschendingen (in het
bijzonder indien zij in verband kunnen
worden gebracht met de productie of het
gebruik van nucleaire, biologische of
chemische wapens). Daarnaast kan ook
gedacht worden aan militairen
(peshmerga’s), voormalige Baath-
functionarissen en hogere Baath-leden,
leden van verboden Iraanse bewegingen
(Mujaheddin-e Khalq, de Komala en de
Koerdische Democratische Partij van
Iran) en personen die in het kader van
de sjiitische opstand van 1991 mensen-
rechtenschendingen hebben gepleegd.
Ook in het geval van lijfwachten en poli-
tiefunctionarissen waarbij in het dossier
aanknopingspunten te vinden zijn (ver-
antwoordelijkheid) voor misdrijven als
bedoeld in artikel 1F Vluchtelingenver-
drag dient extra aandacht te worden
besteed aan 1F-aspecten.

– 

– 

– 

– 

– 
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Tot slot wordt gewezen op groeperingen
die zijn opgekomen na de val van Sad-
dam Hoessein. Het gaat dan om sjiiti-
sche milities zoals het Mehdi-leger en
het Badr-corps, en soennitische milities
zoals de Tanzeem Qaedat Al-Jihad fi
Bilad Al-Rafidain (onder leiding van Al
Zarqawi, eerder bekend als de Al Taw-
hid wal Jihad).

6.5 Onderscheid Noord-Irak en Cen-
traal-Irak
Voor de bepaling welke gebieden beho-
ren tot Centraal-Irak wordt aangesloten
bij het algemeen ambtsbericht van de
Minister van BuZa. Centraal-Irak is het
deel dat niet valt onder de omschrijving
van Noord-Irak.

Bij de behandeling van individuele asiel-
aanvragen geldt dat Iraakse vreemdelin-
gen die niet in Noord-Irak zijn geboren,
worden aangemerkt als afkomstig uit
Centraal-Irak. Voorts geldt, dat wanneer
één der gezinsleden geboren is in Cen-
traal-Irak, alle gezinsleden worden
aangemerkt als afkomstig uit Centraal-
Irak. Wel dient de gezinsband reeds
voor de komst naar Nederland te hebben
bestaan.

Vreemdelingen van Iraakse nationaliteit
die buiten Irak zijn geboren, worden
eveneens aangemerkt als afkomstig uit
Centraal-Irak. Hiervan worden echter
uitgezonderd de minderjarige vreemde-
lingen wier beide ouders in Noord-Irak

zijn geboren. In redelijkheid kan niet
worden verwacht dat in dit geval het
gezin de toegang tot Noord-Irak zal wor-
den geweigerd.

7 Opvangmogelijkheden Amv’s
Ten aanzien van Amv’s uit Irak kan niet
op voorhand worden geconcludeerd dat
adequate opvang aanwezig is. De aan-
wezigheid van adequate opvang dient
per individueel geval te worden vastge-
steld. Het algemene beleid is van toepas-
sing. Bij de feitelijke terugkeer moet de
toegang tot een concrete opvangplaats
geregeld zijn, tenzij betrokkene zich
zelfstandig kan handhaven.

8 Vertrekmoratorium
Ten aanzien van asielzoekers uit Irak
geldt geen besluit in de zin van artikel
45, vierde lid, Vw.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juli 2007.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Toelichting

Algemeen
Op 11 januari 2007 heeft het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens uit-
spraak gedaan in de zaak die de
Somaliër Salah Sheekh had aangespan-
nen tegen Nederland. Naar aanleiding
van deze uitspraak is in C2/3.1.3 van de
Vreemdelingencirculaire vastgelegd dat
in de landenparagrafen van C24 kwets-
bare groeperingen kunnen worden
aangewezen. Het gaat daarbij om kwets-
bare minderheidsgroepen waarvan is
geoordeeld dat de algehele situatie in
het land van herkomst van dien aard is,
dat een dreigende schending van artikel
3 EVRM ook wordt aangenomen indien
er sprake is van op zichzelf beperkte
individuele indicaties.
   In dit WBV worden vier dergelijke
minderheidsgroeperingen aangewezen,
namelijk de christenen, de mandeeërs,
de yezidi’s en de Palestijnen in Irak. In
deze landenparagraaf is, gelezen in
samenhang met C2/3.1.3, aangegeven
hoe de toetsing aan artikel 3 EVRM ten
aanzien van deze groepen plaatsvindt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.
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