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nr. 215 831 van 28 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2017 heeft

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

31 januari 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam in 2005, verklaarde er zich op 1 april

2005 een eerste maal vluchteling.

1.2. Verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming werd door de Dienst

Vreemdelingenzaken onontvankelijk verklaard, een beslissing die door het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen werd bevestigd op 9 juni 2005. Verzoekers op 28 maart 2006

ingediende verzoek om internationale bescherming werd door de Dienst Vreemdelingenzaken niet in

overweging genomen op 3 april 2006.

1.3. Op 14 mei 2007 verklaarde verzoeker zich een derde maal vluchteling in België.
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1.4. Op 20 december 2007 werd door de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus genomen.

1.5. Op 21 december 2009 werd verzoeker door de Correctionele Rechtbank van Aarlen wegens

mensenhandel veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf waarvan een vijfde met uitstel. Op 19 juni 2014

werd verzoeker door het Hof van Beroep te Antwerpen wegens poging tot afpersing met geweld en bij

nacht, vernieling van roerende eigendommen met geweld gepleegd in bende en afzetterij veroordeeld

tot vijftien maanden gevangenisstraf.

1.6. Op 4 oktober 2016 verzocht de Dienst Vreemdelingenzaken de commissaris-generaal om de

mogelijkheid tot intrekken van verzoekers subsidiaire beschermingsstatus te onderzoeken op basis van

artikelen 49/2, § 4 en 55/4, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

Vreemdelingenwet).

1.7. Op 31 januari 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus, die per aangetekend schrijven op dezelfde dag naar verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Uw echte naam is H.R.K.A.S., in België staat u bekend onder de alias H.R.J.A.-K.. U verklaart dat u de

Iraakse nationaliteit bezit, een sjiitische Arabier bent, en op 20 januari 1970 in Bagdad bent geboren. U

groeide op in het ouderlijke huis in Al-Khalis, Diyala. Uw vader was leraar Arabisch en lid van de Dawa-

partij onder het regime van Saddam Hussein. Hij werd door het regime geëxecuteerd toen u kind was,

ergens begin jaren ’80. U doorliep het lager middelbaar en volgde daarna twee jaar les op het

technisch instituut. Nadien ging u aan het werk en oefende u verschillende beroepen uit. In de loop der

jaren werkte u onder andere als garagist, schrijnwerker, en als handelaar in lederwaren.

Als gevolg van het politiek verleden van uw vader werd uw familie in Al-Khalis geconfronteerd met

allerlei problemen. Jullie werden onder druk gezet door de toenmalige veiligheids- en

inlichtingendiensten.

Omstreeks ’94 of ’95 verhuisde u met uw broers A. en H. naar Kadhamiyah, Bagdad. In deze wijk was

er meer werkgelegenheid, woonde er een sjiitische meerderheid, en hadden de veiligheidsdiensten

minder invloed. Enige tijd later verhuisde het merendeel van uw gezin naar Kadhamiyah.

U weigerde uw legerdienst te vervullen, werd daarom gearresteerd, en verbleef in meer dan twintig

verschillende gevangenissen. U werd slecht behandeld tijdens uw gevangenschap.

Op 3 september 1999 verliet u Irak en verbleef u veertig dagen in Syrië. Nadien bleef u een negental

maanden in Syrië. Vervolgens reisde u in 2000 op irreguliere wijze naar Griekenland, waar u uiteindelijk

een viertal jaar verbleef. Uw asielaanvraag werd er geweigerd.

In 2005 reisde u met een vervalste Griekse reispas naar Duitsland. U reisde onmiddellijk door naar

België, maar werd onderweg opgepakt in Nederland. U werd naar Duitsland teruggeleid, diende er een

asielaanvraag in, maar reisde twee dagen later toch naar België door.

Op 1 april 2005 vroeg u in België asiel aan. U bediende zich van bovenvermelde alias, uit vrees dat

uw asielaanvraag uw familie in Irak zou compromitteren. Uw asielaanvraag werd onontvankelijk

verklaard door de Dienst Vreemdelingenzaken (‘kennelijk ongegrond’), een beslissing die op 9 juni 2005

door het CGVS bevestigd werd omdat uw verklaringen bedrieglijk werden bevonden. Op 15 juli 2005

tekende u bij de Raad van State een beroep tot schorsing aan. Dit beroep werd op 10 april 2009

verworpen.

Op 28 maart 2006 diende u een tweede asielaanvraag in, dewelke DVZ op 3 april 2006 niet in

overweging nam (bijlage 13quater).

Op 14 mei 2007 diende u een derde asielaanvraag in. U vreesde slachtoffer te worden van het

toenmalige sektarische geweld, vreesde dat uw westerse levenswijze u in de problemen zou brengen,

en verklaarde dat uw broer was gedood bij een schietincident in Kerbala.

Op 20 december 2007 nam het CGVS in hoofde van u een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het CGVS was van mening

dat er geen concrete elementen voor handen waren waaruit bleek dat u in Irak effectief geviseerd werd

met het oog op vervolging, zoals gedefinieerd in de vluchtelingenconventie. Op basis van uw afkomst uit

Centraal-Irak kreeg u echter wel subsidiaire bescherming toegekend. U ging niet in beroep tegen de

beslissing van het CGVS.

Op 21 december 2009 werd u door de Correctionele Rechtbank van Aarlen veroordeeld tot vijf jaar

gevangenisstraf waarvan 1/5 met uitstel wegens mensenhandel.
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Op 31 januari 2014 werd u veroordeeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen tot 15

maanden gevangenisstraf wegens poging tot afpersing met geweld en bij nacht, vernieling van roerende

eigendommen met geweld gepleegd in bende en afzetterij.

Op 19 juni 2014 werd dit vonnis bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen en werd u opnieuw

veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. In totaal verbleef u vijf jaar en acht maanden in de

gevangenis. Op 6 januari 2016 werd u vrijgelaten.

Op 4 oktober 2016 verzocht DVZ de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen om de

mogelijkheid van intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus te onderzoeken op basis van de

artikelen 49/2, §4 en 55/4, §2 van de Vreemdelingenwet. Ter staving van deze procedure legt u

volgende documenten voor: uw paspoort dd. 21/06/2016, identiteitskaart dd. 13/03/2008,

nationaliteitsbewijs dd. 15/04/2008, attest dienstdoende als geboorteakte - Iraakse ambassade te

Brussel dd. 02/11/2016, twee attesten van inschrijving als werkzoekende (A23) dd. 12/09/2016 en

12/12/2016, attest CPAS - OCMW, attest aanvraag sociale bijstand dd. 28/10/2015.

B. Motivering

Op 20 december 2007 werd u door het CGVS de subsidiaire beschermingsstatus toegekend op grond

van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. De toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

was ingegeven door de vaststelling dat in uw regio van herkomst een reëel risico bestaat op ernstige

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

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Er dient te worden opgemerkt dat, niettegenstaande u in 2007 de subsidiaire beschermingsstatus werd

toegekend, uw status vandaag moet worden ingetrokken.

Artikel 55/5/1, §2, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen de subsidiaire beschermingsstatus intrekt ten aanzien van de

vreemdeling die op grond van artikel 55/4, §1 of §2 uitgesloten had moeten zijn.

Artikel 55/4, §1, c) stipuleert dat een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire

beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn op aan te nemen dat hij een ernstig misdrijf heeft

gepleegd.

Er dient in deze te worden gewezen op volgende nieuwe elementen in uw administratief dossier: meer

bepaald een vonnis van de Correctionele Rechtbank van Aarlen dd. 21 december 2009, het vonnis van

de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen dd. 31 januari 2014 en een vonnis van het Hof van Beroep

van Antwerpen dd. 19 juni 2014.

Uit het vonnis van 21 december 2009 van de Correctionele Rechtbank van Aarlen, blijkt dat u

veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van vijf jaar waarvan 1/5 met uitstel wegens mensenhandel.

Immers, in de periode november-december 2008 was u in België betrokken bij de mensensmokkel van

een 20-tal personen zonder geldige papieren. Uit de motivering en de strafmaat in het vonnis blijkt

duidelijk dat de door u gepleegde feiten ernstig zijn. De rechter oordeelde dat het transporteren van

mensen zonder papieren bijzonder ernstig is en een aanslag vormt voor de publieke veiligheid. De

rechter stelde dat het u ontbreekt aan moraal gezien u louter uit geldgewin mensenlevens in gevaar

bracht. U heeft een totaal gebrek aan inlevingsvermogen en bovendien ontkende u de door u gepleegde

criminele feiten terwijl uw schuld werd bewezen.

Op 31 januari 2014 werd u door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen veroordeeld tot 15

maanden gevangenisstraf wegens afpersing bij nacht en gewapend, vernieling van roerende

eigendommen met geweld gepleegd in bende en wegens afzetterij. Op 22 december 2012 bedreigde u

met twee anderen, met een mes, de uitbaatster van een café en bracht u er vernielingen aan. De

rechter oordeelde dat de door u gepleegde criminele feiten ernstig waren en dat u geen respect hebt

voor de eigendomsrechten en de fysische en psychische integriteit van anderen. U pleegde de feiten

bovendien in staat van wettelijke herhaling.

Het Hof van Beroep in Antwerpen bevestigde dit vonnis op 19 juni 2014 en stelde dat de door u

gepleegde feiten ernstig zijn en getuigen van een onbeheerste agressiviteit die bijdragen tot het

algehele onveiligheidsgevoel.

Uit de motivering en de strafmaat van bovenvermelde vonnissen blijkt duidelijk dat de door u gepleegde

criminele feiten ernstig zijn.

Bijgevolg kan niet getwijfeld worden dat er ernstige redenen voorhanden zijn die de uitsluiting omwille

van het plegen van een ernstig misdrijf verantwoorden. Uw subsidiaire beschermingsstatus wordt

bijgevolg op grond van artikel 55/5/1, §2 ingetrokken.

U werd op 14 december 2016 gehoord door het CGVS waarbij u de gelegenheid kreeg argumenten aan

te brengen tot behoud van uw status. De redenen die u aanbracht kunnen een behoud van uw status

niet rechtvaardigen.

Tijdens het gehoor erkent u bovenstaande criminele feiten te hebben gepleegd en fouten te hebben

gemaakt.
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Ter uwer verdediging roept u in dat u géén gevaarlijk persoon bent. Volgens u blijkt dit uit het feit dat er

geen slachtoffers vielen bij de misdrijven waarvoor u veroordeeld bent (zie CGVS, p. 11-12). Zoals

reeds eerder gesteld, is het CGVS gebonden door de kwalificatie van de inbreuk en de vaststelling van

de strafmaat bepaald in de kracht van gewijsde gegane vonnissen.

U beschouwt uzelf evenmin als een agressief persoon (zie CGVS, p. 12-12). U verwijst hiervoor naar

uw veroordelingen. Deze zouden volgens u aantonen dat u nooit agressie heeft gebruikt en dat u nooit

mensen vernederd heeft (zie CGVS, p. 11). Bovenvermelde vonnissen spreken dit echter tegen en

maken duidelijk dat er wel degelijk sprake was van o.a. agressie en intimidatie.

U stelt verder dat u en uw familie principes hebben en dat die principes in jullie genen verankerd zitten.

Volgens u bent u een vreedzaam persoon die enkel in vrede wil leven (zie CGVS, p. 12). U wijst er ook

op dat u zich geen nieuwe misstappen kan veroorloven omdat uw familie u die nooit zal vergeven (zie

CGVS, 11). Deze beweringen doen geen afbreuk aan de ernst van de feiten waarvoor u eerder werd

veroordeeld.

Ter vergoelijking van uw daden roept u in dat u zich op de verkeerde plaats met de verkeerde mensen

bevond en dat bepaalde mensen misbruik van u maakten (zie CGVS, p. 4, 10-12). U wijst er op dat u de

Belgische wetten niet kende en dat u niet de kans kreeg om u op een degelijke manier te verdedigen.

Volgens u kon u zich vanwege de taalbarrière niet goed verdedigen, had u geen geld om een advocaat

te raadplegen, en werden de andere betrokkenen bij de zaak omtrent de mensenhandel naderhand

vrijgelaten (zie CGVS, p. 10-11). Deze zaken doen geen afbreuk aan de vaststelling dat u werd

veroordeeld voor het plegen van enkele ernstige misdrijven.

Wat de veroordeling van 19 juni 2014 betreft, roept u ter verschoning in dat u op het moment van de

feiten zeer dronken was en kwaad werd omdat u geld had verloren op de bingo-automaat.

Dronkenschap en financieel verlies zijn in deze geen geldige verschoningen. U stelt nog dat u geen

rancune voelt ten opzichte van de andere betrokkenen, ook al duidden ze u aan als instigator en kregen

ze een lichtere straf (zie CGVS, p. 11-12). Ook dit kan het behoud van uw status niet rechtvaardigen.

Los daarvan erkent u dat u een straf verdiende, dat u die straf heeft aanvaard en dat u de straf heeft

uitgezeten (zie CGVS, p. 10). U bent van plan uw leven een nieuwe wending te geven en u volgt een

integratiecursus (zie CGVS, p. 11). U drukt verder uw wens uit om één van de nationale talen te leren,

te huwen, en een gezin uit te bouwen. U wijst er op dat u Irak heeft verlaten om in België een betere

toekomst uit te bouwen (zie CGVS, p. 10-11). Volgens u hoort u bij België en zal u zich bij een terugkeer

naar Irak een vreemdeling in eigen land voelen (zie CGVS, p. 11

Al deze verklaringen doen geen afbreuk aan het feit dat u veroordeeld werd voor een ernstig misdrijf in

de zin van artikel 55/4, §1, c) van de Vreemdelingenwet. Zoals reeds eerder opgemerkt werd, is het

immers de aard en de ernst van de strafbare feiten die van doorslaggevend belang zijn bij het bepalen

of het misdrijf waarvoor u veroordeeld bent een ernstig misdrijf betreft.

Het CGVS stelt bijgevolg vast dat u niet over elementen beschikt die afbreuk doen aan de vaststelling

dat u zowel in 2009 als in 2014 veroordeeld werd voor een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, §1,

c) van de Vreemdelingenwet. De door u voorgelegde documenten veranderen niets aan bovenstaande

vaststellingen. Uw identiteitsdocumenten bevestigen hoogstens uw identiteit, nationaliteit, en herkomst

uit Irak. Deze zaken staan hier momenteel niet ter discussie.

Wanneer de Commissaris-generaal van oordeel is dat de subsidiaire beschermingsstatus moet

ingetrokken worden omdat de asielzoeker uitgesloten wordt of had moeten zijn in de zin van artikel 55/4

van de Vreemdelingenwet, dient hij een advies te verstrekken over de verenigbaarheid van een

verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

In de mate dat u verwijst naar uw problemen in Irak en de asielmotieven die u in het kader van uw

eerdere asielaanvragen hebt aangehaald, dient opgemerkt te worden dat deze reeds ongegrond werden

bevonden door het CGVS en dus niet tot een toekenning van de vluchtelingenstatus konden leiden. U

ging niet in beroep tegen deze beslissing van het CGVS.

Ook tijdens het gehoor van 14 december 2016 herhaalt u ‘vervreemd’ te zijn van Irak en er een

Westerse levensstijl op na te houden - wat zich o.a. manifesteert in een meer vrijzinnige houding op

levensbeschouwelijk vlak, alcoholconsumptie, een vrije omgang met vrouwen en een tatoeage op uw

schouder (zie CGVS, p. 12-14). U verklaart dat uw religieuze tolerantie in Irak niet wordt getolereerd en

dat men u zal verplichten een kant te kiezen in het huidige conflict. Het CGVS stelt echter vast dat u

geen concrete elementen aanhaalt waaruit blijkt dat uw voorgehouden religieuze tolerantie of ‘westerse’

houding u in de problemen zal brengen, laat staan dat u verplicht zal worden om kant te kiezen voor één

van de strijdende partijen (zie CGVS, p. 12-14). Vervolgens blijken de door u aangehaalde incidenten,

met name de moord op een schoonbroer en een schietincident waarbij een neef gewond raakte,

geenszins betrekking op u te hebben (zie CGVS, p. 12-14). Hun situatie en wedervaren staat immers

volledig los van u. U legt evenmin enig begin van bewijs voor betreffende deze incidenten,

waardoor deze incidenten louter steunen op uw verklaringen.
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In het verleden bleek trouwens dat u herhaaldelijk en doelbewust valse verklaringen heeft afgelegd, wat

uw algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw verklaringen ondergraaft. Het CGVS

stelt namelijk vast dat u in het kader van uw diverse asielaanvragen meerdere overlijdensdata van uw

vader heeft opgegeven en ook valselijk beweerde dat uw broer in Kerbala werd vermoord (zie CGVS, p.

9). Verder stelt het CGVS vast dat u zich niet langer beroept u op de door u voorgehouden problemen

als gevolg van uw dienstweigering. Het CGVS is bijgevolg niet van mening dat er in hoofde van u sprake

is van een gegronde vrees voor vervolging ten aanzien van uw land van herkomst, Irak.

Een verwijderingsmaatregel is in die zin verenigbaar met de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

U verwijst verder naar de veiligheidssituatie in Irak. In 2007 leidde dit tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus, dit omwille van de toenmalige veiligheidssituatie in Centraal-Irak.

Momenteel is de veiligheidssituatie in Centraal-Irak meer gedifferentieerd, afhankelijk van de regio of

provincie.

Het CGVS stelt vast dat u voor uw vertrek uit Irak jaren in Bagdad heeft gewoond. U heeft er gewerkt en

had er een eigen zaak. Het merendeel van uw familie verblijft nog steeds in Bagdad en heeft er in de

loop der jaren hun leven opgebouwd. Tot op heden heeft u een goed contact met hen. U verklaart

daarnaast dat u desgewenst uw burgerlijk register naar Bagdad kan overplaatsen (zie CGVS, p. 6-7-8-

9). U beschikt in Bagdad dus over een sociaal en familiaal netwerk waarop u nog steeds kan

terugvallen.

In het kader daarvan stelde het CGVS een veiligheidsanalyse op van uw laatste regio van verblijf in

Irak, namelijk de provincie Bagdad. Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak, meer

bepaald in Bagdad, werd “UNHCR Position on Returns to Iraq” van november 2016 in rekening

genomen. Zowel uit dit advies, als de COI Focus “Irak: De actuele veiligheidssituatie in Bagdad” van 23

juni 2016, en de COI Focus “Irak: De veiligheidssituatie in Bagdad, ontwikkelingen van 1 juni tot 12

augustus 2016” van 12 augustus 2016 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief

dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in Centraal-Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is, en

dat de situatie, ingevolge het grondoffensief dat IS/ISIL/ISIS in Irak voert, sinds juni 2014 verder

geëscaleerd is. Dit grondoffensief is hoofdzakelijk gesitueerd is in de Centraal- Iraakse provincies

Ninewa, Salahaddin, Diyala, Anbar en Kirkuk. Nergens in voornoemd advies van het UNHCR wordt

geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Irakees

een complementaire vorm van bescherming te bieden. Integendeel, UNHCR adviseert om Irakezen

afkomstig uit “ areas of Iraq that are affected by military action, remain fragile and insecure after having

been retaken from ISIS, or remain under control of ISIS.” niet gedwongen terug te sturen en besluit dat

deze waarschijnlijk in aanmerking komen voor de vluchtelingstatus of de status van subsidiair

beschermde. Aldus bevestigt UNHCR’s “Position on Returns to Iraq” dat het geweldsniveau en de

impact van het geweld nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen

typeren het conflict in Irak. Om die 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 levensloop in Irak, dient in casu

de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad te worden beoordeeld. Dit gebied omvat de hoofdstad

Bagdad en het omliggende gebied, inclusief Al-Mahmudiya, Tarmia, Mada’in en Abu Ghraib.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweld dat in de provincie Bagdad plaatsvindt in hoofdzaak

de vorm aanneemt van terreuraanslagen enerzijds en mishandelingen, ontvoeringen en moorden

anderzijds. Het gros van de terroristische aanslagen zijn toe te schrijven aan de Islamitische Staat.

Hoewel de groepering zowel de Irakese veiligheidsdiensten (politie en leger), als burgers tot doelwit

heeft, is het duidelijk dat de terreurcampagne van IS/ISIL/ISIS hoofdzakelijk op burgers gericht is. Hierbij

viseert IS/ISIL/ISIS voornamelijk, maar niet uitsluitend, de sjiitische burgerbevolking in Bagdad, dit door

het plegen van aanslagen in sjiitische wijken en op openbare plaatsen waar veel burgers samenkomen.

Uit dezelfde informatie blijkt ook dat Bagdad niet belegerd wordt door IS/ISIL/ISIS, noch zijn er

aanwijzingen dat IS/ISIL/ISIS op korte termijn geheel of gedeeltelijk de controle over de stad zou kunnen

verwerven. Evenmin is er sprake van regelmatige of aanhoudende gevechten tussen IS/ ISIL/ISIS en

het Iraakse leger. Het offensief dat IS/ISIL/ISIS sinds juni 2014 in Irak voert, heeft in Bagdad wel tot de

mobilisatie van sjiitische milities geleid. De aanwezigheid van deze milities heeft er voor gezorgd dat de

aard, de intensiteit en de frequentie van de acties van IS/ISIL/ISIS in Bagdad veranderd zijn. Voordat

IS zijn offensief in Centraal-Irak in juni 2014 had ingezet, vonden er goed gecoördineerde golven van

aanslagen over het hele land plaats, al dan niet gekoppeld met uitgebreide militaire operaties, ook in

Bagdad. Anno 2015 vonden er daarentegen nauwelijks gecombineerde militaire operaties met

(zelfmoord)aanslagen en aanvallen van guerrillastrijders meer plaats. Eerder werd de geweldcampagne

van IS in Bagdad getypeerd door frequente, vaak minder zware aanslagen. In april en mei 2016 nam het

aantal zware aanslagen in Bagdad echter weer toe. IS zette weer sterker in op bomauto’s.
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Naast aanvallen gericht op specifieke doelwitten, waaronder de Iraqi Security Forces (ISF), het leger, de

politie, en Popular Mobilization Units (PMU), vinden er dagelijks kleinschaligere aanslagen plaats. Het

blijven nog altijd deze kleinere aanvallen die de meeste burgerslachtoffers maken. De sjiitische milities

blijken op hun beurt, samen met criminele bendes en militieleden die op eigen initiatief handelen, voor

een groot deel verantwoordelijk te zijn voor de meer individuele en doelgerichte vormen van geweld die

er in Bagdad plaatsvinden, met name mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Vooral soennitische

burgers zouden een groter risico lopen hier het slachtoffer van te worden. Uit de COI Focus “Irak: De

actuele veiligheidssituatie in Bagdad” van 23 juni 2016 blijkt derhalve dat een groot deel van het geweld

dat er in de provincie Bagdad plaatsvindt, doelgericht van aard is.

Dit patroon houdt nog steeds stand, ook tijdens de periode juni tot begin augustus 2016. De

gebeurtenissen in deze periode werden overschaduwd door een enkele aanslag op een winkelstraat in

de Karrada-wijk in het centrum van Bagdad. In dezelfde periode vielen nog drie aanslagen in de

hoofdstad waarbij telkens meer dan tien dodelijke burgerslachtoffers te betreuren vielen. De

ontwikkelingen in de periode juni-augustus 2016 tonen echter aan dat IS nog steeds zijn toevlucht

neemt tot talrijke kleinschaliger aanslagen en regelmatig grotere aanslagen pleegt, voornamelijk op

plaatsen waar veel sjiieten samenkomen. De aard en het patroon van geweld in Bagdad is dan ook niet

fundamenteel gewijzigd.

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat het geweld in de provincie Bagdad maandelijks honderden

doden en gewonden opeist. Het CGVS benadrukt evenwel dat cijfergegevens over het aantal

slachtoffers en het aantal geweldfeiten niet op zichzelf beoordeeld kunnen worden, maar moeten gezien

worden in relatie met meerdere objectieve elementen. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie en

het EHRM volgt immers dat het geweld willekeurig van aard moet zijn, wat betekent dat het blind geweld

een welbepaald niveau moet bereiken opdat er sprake kan zijn van ernstige en individuele bedreiging

van het leven of de persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4,

§ 2, c Vw.

In dit opzicht wijst het CGVS er op dat de cijfers in voornoemde COI Focus met betrekking tot het

aantal te betreuren burgerslachtoffers niet enkel betrekking hebben op slachtoffers van blind geweld,

maar ook op slachtoffers van andere geweldfeiten zoals gerichte ontvoeringen en moorden. Bovendien

hebben deze cijfers betrekking hebben op het gehele grondgebied van de provincie Bagdad, dat een

oppervlakte van 4555 km² heeft en iets meer dan 7 miljoen inwoners heeft. Het loutere feit dat er

geweldfeiten plaatsvinden in de provincie Bagdad, dat hierbij maandelijks honderden burgerslachtoffers

vallen, en dat hierbij soms sprake is van blind geweld is op zichzelf bijgevolg onvoldoende om te

besluiten dat er in de provincie Bagdad sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van

blind geweld zo hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar Bagdad louter door zijn aanwezigheid daar een reëel risico loopt op de in dit artikel

bedoelde ernstige bedreiging. Teneinde te kunnen vaststellen of het geweld in Bagdad het

vereiste niveau van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c Vw. bereikt, moeten,

overeenkomstig de hierboven aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie en het EHRM, bij het

beoordelen van de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad niet alleen kwantitatieve, maar ook

kwalitatieve factoren in rekening gebracht worden, waaronder (doch niet uitsluitend) de mate waarin

burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel blind geweld; de geografische omvang van het

conflict en de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door blind geweld; het aantal slachtoffers

in verhouding tot het totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied; de impact van dit geweld op het

leven van de burgers; en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om hun land of, in

voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat het openbare leven in Bagdad, ondanks de hierboven

beschreven veiligheidsrisico’s, niet is stilgevallen. De recente opstoot van zware aanslagen in april en

mei 2016, heeft bovendien geen negatieve impact gehad op het dagelijks leven in Bagdad. De provincie

Bagdad, met een oppervlakte van 4555 km², telt iets meer dan 7 miljoen inwoners, waarvan 87% in

Bagdad stad woont. Bagdad is nog steeds een functionerende grootstad. Ondanks de aanwezige

veiligheidsrisico’s blijven de infrastructuur, het bedrijfsleven en de publieke sector verder functioneren.

Bagdad is geen belegerde stad, de bevoorrading met levensmiddelen en andere consumptiegoederen is

er verzekerd en winkels, markten, restaurants, cafés, enz. blijven er geopend. Goederen worden

verhandeld en zijn vrij verkrijgbaar, al is de levensduurte in Bagdad gestegen en hebben veel inwoners

het moeilijk om financieel rond te komen. Het CGVS erkent dat er zich bepaalde problemen voordoen in

de drinkwaterbevoorrading en de sanitaire inrichtingen en dat dit in overbevolkte

wijken gezondheidsproblemen met zich meebrengt, doch benadrukt dat dit gegeven geen afbreuk doet

aan de conclusie dat de bevoorrading met levensnoodzakelijke goederen in Bagdad is verzekerd.

Verder blijkt uit de beschikbare informatie dat de scholen in Bagdad open zijn, dat het schoolbezoek er

tamelijk hoog ligt en dat het schoolbezoek er stabiel blijft sedert 2006.
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Ook dit vormt een relevant gegeven bij de beoordeling van de vraag of de veiligheidssituatie in Bagdad

beantwoordt aan de hoger aangehaalde criteria. Indien de situatie in Bagdad van zulke aard was dat

een loutere aanwezigheid in, en dus ook verplaatsing binnen, Bagdad een reëel risico op ernstige

schade met zich mee zou brengen in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, kan er

immers vanuit gegaan worden dat scholen hun deuren zouden sluiten, minstens dat het schoolbezoek

dramatisch zou zijn gedaald, hetgeen in casu echter niet het geval blijkt te zijn.

Uit dezelfde informatie blijkt eveneens dat er in Bagdad gezondheidszorg voorhanden is, ook al staat

deze zwaar onder druk, en is de toegang tot dit systeem (vooral voor IDP’s) moeilijk. Desalniettemin

vormt het gegeven dat er in Bagdad gezondheidszorg voorhanden is, eveneens een nuttige overweging

teneinde de impact van het geweld op het dagelijkse en openbare leven in Bagdad in te schatten.

Verplaatsingen in de stad worden weliswaar bemoeilijkt door de talrijke checkpoints, maar anderzijds

werd het al meer dan tien jaar geldende nachtelijke uitgaansverbod opgeheven, bleven tijdens de

ramadan voor het eerst weer ’s nachts restaurants open, blijven de verkeerswegen open, en is de

internationale luchthaven operationeel. Ook deze vaststellingen vormen een relevante overweging in het

kader van de beoordeling van de ernst van de veiligheidssituatie en de impact van het geweld op het

leven van de inwoners van Bagdad. Hieruit blijkt immers dat de Iraakse autoriteiten van mening waren

dat de veiligheidssituatie dermate verbeterd was dat deze een opheffing van het nachtelijk

uitgaansverbod toeliet. Bovendien kan er redelijkerwijs van uitgegaan worden dat indien de Iraakse

autoriteiten van mening waren dat de situatie in Bagdad dermate ernstig was dat zij de

bewegingsvrijheid binnen de stad zouden hebben beperkt.

De Iraakse autoriteiten hebben bovendien nog steeds de politieke en administratieve controle over

Bagdad, en diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen, alsook verschillende humanitaire

organisaties en agentschappen van de VN blijven aanwezig in de hoofdstad.

De impact van geweld is verder niet van dien aard dat inwoners massaal Bagdad verlaten. Bagdad

neemt daarentegen zelf grote vluchtelingenstromen op uit gebieden van het land die al geruime tijd door

oorlogsgeweld worden geteisterd. Het gegeven dat Bagdad een toevluchtsoord is voor Irakese burgers

die het geweld in hun regio van herkomst wensen te ontvluchten, wijst er op dat Irakezen zelf van

mening zijn dat het in Bagdad opmerkelijk veiliger is dan in hun eigen regio van herkomst. Daarenboven

blijkt dat er vanuit België, zoals vanuit andere lidstaten van de EU, relatief gezien veel personen naar

Irak terugkeren. Het gaat hierbij ook om personen afkomstig uit Bagdad. Deze vaststelling kan als een

indicatie gezien worden dat Bagdadi’s zelf van oordeel zijn dat zij actueel geen reëel risico lopen op

ernstige bedreiging bij terugkeer. Immers, indien de Bagdadi’s die vanuit België terugkeren van oordeel

waren dat de situatie in Bagdad dermate ernstig was dat zij aldaar ingevolge hun loutere aanwezigheid

een reëel risico op ernstige schade zouden lopen, kan aangenomen worden dat zij onder geen beding

zouden (willen) terugkeren.

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op dat het EHRM in het arrest J.K. and Others v. Sweden van 23

augustus 2016 zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3 EVRM omwille van de

veiligheidssituatie Irak nogmaals heeft bevestigd. Het EHRM stelde dat, niettegenstaande de

veiligheidssituatie in Irak verslechterd is sinds juni 2014, er geen internationale rapporten zijn die het Hof

doen concluderen dat de veiligheidssituatie in Irak zo ernstig is dat de terugkeer van een persoon een

schending van artikel 3 EVRM inhoudt (EHRM, J.K. and Others v. Sweden, Application no. 59166/12,

van 23 augustus 2016, §110-111).

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad nog steeds complex,

problematisch en ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke

omstandigheden van de asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale

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

informatie dient evenwel besloten te worden dat er in Bagdad actueel geen sprake is van een

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

gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt

blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld

door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Het CGVS is daarom van oordeel dat u mag worden teruggeleid naar Bagdad.

Een verwijderingsmaatregel is verenigbaar met de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/5/1 §2, 1° van de Vreemdelingenwet wordt uw subsidiaire

beschermingsstatus ingetrokken.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift
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2.1.1. Middelen

In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 49/4, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 8 van het Europees Verdrag

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en van

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen.

In een derde middel beroept verzoeker zich op de schending van artikelen 3 en 6 van het EVRM, van

artikelen 48/3 tot en met 48/6 en 55/5/1 van de Vreemdelingenwet, van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, van de rechten van verdediging, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

2.2. Stukken

Per drager brengt de commissaris-generaal op 29 november 2018 samen met een aanvullende nota het

COI Focus “Irak. De veiligheidssituatie in Bagdad” van 26 maart 2018 bij (rechtsplegingsdossier, stuk 9).

2.3. Beoordeling

2.3.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst erop dat hij inzake beslissingen van de

commissaris-generaal over volheid van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle

feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. 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 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is

de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en

de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Op 20 december 2007 nam de commissaris-generaal in het kader van verzoekers derde verzoek

om internationale bescherming een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus. In de bestreden beslissing wordt de aan verzoeker toegekende

subsidiaire beschermingsstatus ingetrokken op grond van artikel 55/5/1, § 2, 1° van de

Vreemdelingenwet. Meer bepaald wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat verzoeker een

ernstig misdrijf heeft gegaan in de zin van artikel 55/4, § 1, c) van de Vreemdelingenwet, gelet op zijn

veroordelingen door de Correctionele Rechtbank van Aarlen op 21 december 2009 wegens

mensenhandel tot vijf jaar gevangenisstraf waarvan een vijfde met uitstel en door het Hof van Beroep te

Antwerpen op 19 juni 2014 wegens poging tot afpersing met geweld en bij nacht, vernieling van

roerende eigendommen met geweld gepleegd in bende en afzetterij tot vijftien maanden

gevangenisstraf.

2.3.3. De bestreden beslissing werd genomen met toepassing van artikel 55/5/1, § 2, 1° en § 3 van de

Vreemdelingenwet.

Artikel 55/5/1, § 2, 1° luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen trekt de subsidiaire

beschermingsstatus in :

1° ten aanzien van de vreemdeling die met toepassing van artikel 55/4, §§ 1 of 2 uitgesloten wordt of

had moeten zijn; (…)”.

Artikel 55/5/1, § 3 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Wanneer de Commissaris-generaal de subsidiaire beschermingsstatus intrekt met toepassing van

paragraaf 1 of van paragraaf 2, 1°, verstrekt hij in het kader van zijn beslissing een advies over de

verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4.”.

De bestreden beslissing bestaat derhalve uit twee onderdelen die als op zichzelf staand moeten worden

beschouwd.
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2.3.4. Het eerste onderdeel van de bestreden beslissing heeft betrekking op de intrekking van de

subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 55/5/1, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet.

In zijn verzoekschrift voert verzoeker vooreerst aan dat de commissaris-generaal de bestreden

beslissing overeenkomstig artikel 49/4, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet diende te nemen

binnen 60 dagen na het verzoek van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde; hij

wijst erop dat deze, volgens hem normatieve, termijn van 60 dagen in casu werd overschreden zodat de

commissaris-generaal niet langer de bevoegdheid had om de bestreden beslissing te nemen.

De Raad kan verzoeker niet bijtreden. Nog daargelaten dat het door verzoeker geciteerde wetsartikel

vermoedelijk een materiële vergissing betreft (verzoeker herneemt de tekst van artikel 49/2, § 4, vierde

lid van de Vreemdelingenwet immers letterlijk) is de termijn van 60 dagen vermeld in artikel 49/2, § 4,

vierde lid een termijn van orde die bij het overschrijden ervan geen sanctie voorziet. Verzoeker kan

derhalve niet dienstig aanvoeren dat de commissaris-generaal zijn bevoegdheid tot het intrekken van de

subsidiaire beschermingsstatus zou verliezen na het verstrijken van deze termijn van 60 dagen.

Vervolgens dient vastgesteld dat de commissaris-generaal op terechte en pertinente wijze vaststelt dat

verzoeker een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, § 1, c) van de Vreemdelingenwet heeft

gepleegd. Meer bepaald motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt:

“Uit het vonnis van 21 december 2009 van de Correctionele Rechtbank van Aarlen, blijkt dat u

veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van vijf jaar waarvan 1/5 met uitstel wegens mensenhandel.

Immers, in de periode november-december 2008 was u in België betrokken bij de mensensmokkel van

een 20-tal personen zonder geldige papieren. Uit de motivering en de strafmaat in het vonnis blijkt

duidelijk dat de door u gepleegde feiten ernstig zijn. De rechter oordeelde dat het transporteren van

mensen zonder papieren bijzonder ernstig is en een aanslag vormt voor de publieke veiligheid. De

rechter stelde dat het u ontbreekt aan moraal gezien u louter uit geldgewin mensenlevens in gevaar

bracht. U heeft een totaal gebrek aan inlevingsvermogen en bovendien ontkende u de door u gepleegde

criminele feiten terwijl uw schuld werd bewezen.

Op 31 januari 2014 werd u door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen veroordeeld tot 15

maanden gevangenisstraf wegens afpersing bij nacht en gewapend, vernieling van roerende

eigendommen met geweld gepleegd in bende en wegens afzetterij. Op 22 december 2012 bedreigde u

met twee anderen, met een mes, de uitbaatster van een café en bracht u er vernielingen aan. De

rechter oordeelde dat de door u gepleegde criminele feiten ernstig waren en dat u geen respect hebt

voor de eigendomsrechten en de fysische en psychische integriteit van anderen. U pleegde de feiten

bovendien in staat van wettelijke herhaling.

Het Hof van Beroep in Antwerpen bevestigde dit vonnis op 19 juni 2014 en stelde dat de door u

gepleegde feiten ernstig zijn en getuigen van een onbeheerste agressiviteit die bijdragen tot het

algehele onveiligheidsgevoel.

Uit de motivering en de strafmaat van bovenvermelde vonnissen blijkt duidelijk dat de door u gepleegde

criminele feiten ernstig zijn.

Bijgevolg kan niet getwijfeld worden dat er ernstige redenen voorhanden zijn die de uitsluiting omwille

van het plegen van een ernstig misdrijf verantwoorden. Uw subsidiaire beschermingsstatus wordt

bijgevolg op grond van artikel 55/5/1, §2 ingetrokken.

U werd op 14 december 2016 gehoord door het CGVS waarbij u de gelegenheid kreeg argumenten aan

te brengen tot behoud van uw status. De redenen die u aanbracht kunnen een behoud van uw status

niet rechtvaardigen.

Tijdens het gehoor erkent u bovenstaande criminele feiten te hebben gepleegd en fouten te hebben

gemaakt.

Ter uwer verdediging roept u in dat u géén gevaarlijk persoon bent. Volgens u blijkt dit uit het feit dat er

geen slachtoffers vielen bij de misdrijven waarvoor u veroordeeld bent (zie CGVS, p. 11-12). Zoals

reeds eerder gesteld, is het CGVS gebonden door de kwalificatie van de inbreuk en de vaststelling van

de strafmaat bepaald in de kracht van gewijsde gegane vonnissen.

U beschouwt uzelf evenmin als een agressief persoon (zie CGVS, p. 12-12). U verwijst hiervoor naar

uw veroordelingen. Deze zouden volgens u aantonen dat u nooit agressie heeft gebruikt en dat u nooit

mensen vernederd heeft (zie CGVS, p. 11). Bovenvermelde vonnissen spreken dit echter tegen en

maken duidelijk dat er wel degelijk sprake was van o.a. agressie en intimidatie.

U stelt verder dat u en uw familie principes hebben en dat die principes in jullie genen verankerd zitten.

Volgens u bent u een vreedzaam persoon die enkel in vrede wil leven (zie CGVS, p. 12). U wijst er ook

op dat u zich geen nieuwe misstappen kan veroorloven omdat uw familie u die nooit zal vergeven (zie

CGVS, 11). Deze beweringen doen geen afbreuk aan de ernst van de feiten waarvoor u eerder werd

veroordeeld.
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Ter vergoelijking van uw daden roept u in dat u zich op de verkeerde plaats met de verkeerde mensen

bevond en dat bepaalde mensen misbruik van u maakten (zie CGVS, p. 4, 10-12). U wijst er op dat u de

Belgische wetten niet kende en dat u niet de kans kreeg om u op een degelijke manier te verdedigen.

Volgens u kon u zich vanwege de taalbarrière niet goed verdedigen, had u geen geld om een advocaat

te raadplegen, en werden de andere betrokkenen bij de zaak omtrent de mensenhandel naderhand

vrijgelaten (zie CGVS, p. 10-11). Deze zaken doen geen afbreuk aan de vaststelling dat u werd

veroordeeld voor het plegen van enkele ernstige misdrijven.

Wat de veroordeling van 19 juni 2014 betreft, roept u ter verschoning in dat u op het moment van de

feiten zeer dronken was en kwaad werd omdat u geld had verloren op de bingo-automaat.

Dronkenschap en financieel verlies zijn in deze geen geldige verschoningen. U stelt nog dat u geen

rancune voelt ten opzichte van de andere betrokkenen, ook al duidden ze u aan als instigator en kregen

ze een lichtere straf (zie CGVS, p. 11-12). Ook dit kan het behoud van uw status niet rechtvaardigen.

Los daarvan erkent u dat u een straf verdiende, dat u die straf heeft aanvaard en dat u de straf heeft

uitgezeten (zie CGVS, p. 10). U bent van plan uw leven een nieuwe wending te geven en u volgt een

integratiecursus (zie CGVS, p. 11). U drukt verder uw wens uit om één van de nationale talen te leren,

te huwen, en een gezin uit te bouwen. U wijst er op dat u Irak heeft verlaten om in België een betere

toekomst uit te bouwen (zie CGVS, p. 10-11). Volgens u hoort u bij België en zal u zich bij een terugkeer

naar Irak een vreemdeling in eigen land voelen (zie CGVS, p. 11

Al deze verklaringen doen geen afbreuk aan het feit dat u veroordeeld werd voor een ernstig misdrijf in

de zin van artikel 55/4, §1, c) van de Vreemdelingenwet. Zoals reeds eerder opgemerkt werd, is het

immers de aard en de ernst van de strafbare feiten die van doorslaggevend belang zijn bij het bepalen

of het misdrijf waarvoor u veroordeeld bent een ernstig misdrijf betreft.

Het CGVS stelt bijgevolg vast dat u niet over elementen beschikt die afbreuk doen aan de vaststelling

dat u zowel in 2009 als in 2014 veroordeeld werd voor een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, §1,

c) van de Vreemdelingenwet. De door u voorgelegde documenten veranderen niets aan bovenstaande

vaststellingen. Uw identiteitsdocumenten bevestigen hoogstens uw identiteit, nationaliteit, en herkomst

uit Irak. Deze zaken staan hier momenteel niet ter discussie.”

Ook in onderhavig verzoekschrift slaagt verzoeker er niet in elementen aan te voeren die afbreuk doen

aan het gegeven dat hij tweemaal werd veroordeeld voor een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, §

1, c) van de Vreemdelingenwet. Het enkele gegeven dat verzoeker zijn straf heeft uitgezeten, dat hij

heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt, dat hij geen nieuwe feiten meer zou hebben gepleegd en

dat feiten waarvoor hij werd veroordeeld dateren van november-december 2009 en 22 december 2012,

doet niets af aan de ernst van de feiten. Verzoeker werd immers onder meer veroordeeld tot een

gevangenisstraf van vijf jaar waarvan 1/5 met uitstel wegens mensenhandel waarbij de rechter

oordeelde dat het transporteren van mensen zonder papieren bijzonder ernstig is en een aanslag vormt

voor de publieke veiligheid.

Verzoekers handelingen zijn niet te verzoenen met de humanitaire inslag van het subsidiaire

beschermingsstatuut en de daaruit voortvloeiende internationale bescherming. De door verzoeker

gepleegde misdrijven, in het bijzonder het misdrijf mensenhandel waarvoor hij definitief werd

veroordeeld, dienen te worden gekwalificeerd als ernstig misdrijven in de zin van artikel 55/4, § 1, c) van

de Vreemdelingenwet. Deze vaststelling volstaat om, steunend op artikel 55/5/1, § 2, 1° van de

Vreemdelingenwet, over te gaan tot intrekking van de aan verzoeker op 20 december 2007 toegekende

subsidiaire beschermingsstatus.

Waar verzoeker verder in zijn verzoekschrift wijst op een inbreuk in zijn privéleven en bijgevolg een

schending van artikel 8 van het EVRM, dient erop gewezen dat in casu geen uitspraak wordt gedaan

over een terugleidings- of verwijderingsmaatregel, noch over burgerlijke rechten of de gegrondheid van

een strafvervolging. De schending van artikel 8 van het EVRM wordt derhalve niet dienstig aangevoerd.

2.3.5. Het tweede onderdeel van de bestreden beslissing vloeit voort uit artikel 57/6, eerste lid, 14° van

de Vreemdelingenwet juncto artikel 55/5/1, § 3 van diezelfde wet. Krachtens deze bepaling verstrekt de

commissaris-generaal, wanneer hij van oordeel is dat de subsidiaire beschermingsstatus dient

ingetrokken te worden op grond van artikel 55/5/1, § 1 of § 2, 1°, een advies over de vraag of een

verwijderingsmaatregel naar het land van herkomst van de betrokkene in overeenstemming is met de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

In de bestreden beslissing wordt het advies van de commissaris-generaal uitvoerig toegelicht.
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Verzoeker verwijst naar diverse persuittreksels om te besluiten dat de actuele veiligheidssituatie in

Bagdad nog steeds complex, problematisch en ernstig is maar gaat eraan voorbij dat dit advies geen

aanvechtbare rechtshandeling betreft.

In dit verband verwijst de Raad naar de rechtspraak van de Raad van State waar met betrekking tot het

advies over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet het volgende werd gesteld: “Al komt dit advies voor in de beslissing tot intrekking van

de subsidiaire beschermingsstatus als instrumentum, het is te onderscheiden van die beslissing als

negotium. Enerzijds vormt de beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus enkel een

beslissing tot intrekking van die status en houdt ze geen verwijderingsmaatregel in, anderzijds gaat het

advies van de commissaris-generaal slechts vooraf aan een eventuele door de bevoegde overheid

afzonderlijk te nemen verwijderingsmaatregel. Het advies is niet bindend en wijzigt de rechtstoestand

van de betrokkene niet. Bijgevolg vormt het advies geen aanvechtbare rechtshandeling.” (RvS 24 mei

2016, nr. 234 824).

2.3.6. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat de commissaris-generaal met recht kon

besluiten tot de intrekking van de vluchtelingenstatus op grond van artikel 57/6, eerste lid, 6° juncto

artikel 55/3/1, § 1 van de Vreemdelingenwet.

2.3.7. Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de commissaris-generaal op basis

van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, zodat geen schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel kan worden vastgesteld.

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. Deze

motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

Waar verzoeker nog een schending van de rechten van verdediging inroept dient erop gewezen dat de

procedure voor de Commissaris-generaal geen jurisdictionele procedure is, maar een administratieve.

De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die worden genomen in

het kader van de Vreemdelingenwet (RvS 2 februari 2007, nr. 167.415; RvS 12 september 2001, nr.

98.827) zodat verzoeker niet aantoont hoe hij een recht van verdediging kan genieten met betrekking tot

de bestreden beslissing die een bestuurlijk karakter heeft. Dit onderdeel kan niet dienstig worden

ingeroepen.

2.3.8. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De intrekking van de status van subsidiaire bescherming wordt bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig januari tweeduizend negentien

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


