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nr. 216 051 van 30 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P.-J. DE BLOCK

Sint-Bernardusstraat 96-98

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 30 maart 2018 heeft

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

28 februari 2018.

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 26 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. DE BLOCK, en van attaché K.

ALLYNS, 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 op 15 juni 2014 België is binnengekomen, diende op 16 juni

2014 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 29 september 2014 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing luidde als volgt:

“Asielaanvraag: 16/06/2014

Overdracht CGVS: 14/07/2014
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U werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 10

september 2014 van 14u08 tot 17u35. U werd daarvoor bijgestaan door een tolk die het Arabisch machtig

is. Uw advocaat, meester Rodriguez Y Canteli, loco meester Geleyn, was gedurende heel dit gehoor

aanwezig.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraaks staatsburger van Arabische afkomst. U bent sjiiet. U woont

sinds de jaren tachtig in hay al Shaab in Bagdad. U hebt Duits en Arabisch gestudeerd aan de universiteit

van Bagdad. In 1992 bent u getrouwd met een soennitische vrouw. In 2003 zijn jullie gescheiden. Uit jullie

huwelijk zijn vijf dochters voortgekomen.

Na de val van het regime van Saddam Hussein en na de Amerikaanse invasie in Irak, was Bagdad een

chaos. U besloot als vrijwilliger te helpen bij het ruimen van de lijken en het wegbrengen van de gewonden.

Ook bracht u materiaal dat uit de ziekenhuizen geplunderd was terug. De organisatie die later zou

uitgroeien tot het Mehdileger nam het initiatief om de orde te handhaven in de stad, en de vrijwilligers

werden door hen gecoördineerd. U werd ingezet bij de bewaking van het al Nuamanziekenhuis. Later

werd u, dankzij uw eerdere vrijwilligerswerk, tewerkgesteld bij FPS (Facilities Protection Service) en werd

uw functie als bewakingschef van het al Nuamanziekenhuis officieel.

In die periode wilden soennitische gewapende groeperingen hun gewonden binnenbrengen in het

ziekenhuis. U hebt hen de toegang geweigerd en u hebt, via uw overste, ervoor gezorgd dat de

gewapende mannen gearresteerd werden door de Amerikanen en de Iraakse overheid. Dat kwam u duur

te staan, want vier dagen later werd u het doelwit van een moordpoging. Toch zette u uw werk voort.

In 2006 stuurde de Iraakse overheid u voor een opleiding naar Duitsland. U hebt de opleiding niet gevolgd,

maar vroeg na een maand in Duitsland asiel aan, waarbij u zich beriep op bovenstaande verklaringen. De

Duitse overheid nam een negatieve beslissing in uw asielaanvraag. Er werd geen geloof gehecht aan uw

beweringen. U bleef nog in Duitsland tot u op 16 februari 2008 vrijwillig naar Irak terugkeerde.

Na uw terugkeer in Irak vestigde u zich opnieuw bij uw vader in hay al Shaab. In augustus 2008 werd u

opnieuw door het ministerie van gezondheid tewerkgesteld, deze keer als administratief bediende in een

ziekenhuis.

In maart 2009 was uw dochter R. ziek. Toen u met haar onderweg was naar het ziekenhuis, werd uw

wagen beschoten. U kreeg een kogel door het hoofd. U verloor uw tanden en lag acht maanden in het

ziekenhuis. Uw dochter raakte dermate zwaar gewond aan haar been, dat het been boven de knie

geamputeerd moest worden. U denkt dat deze aanval te maken heeft met uw problemen van in 2004.

In 2010 ontving u een eerste dreigtelefoontje. Er werd gezegd dat de derde moordpoging succesvol zou

zijn. Later ontving u een tweede en een derde telefoontje van die aard. U probeerde meerdere malen Irak

te ontvluchten en naar Europa te reizen. Telkens bleef u steken in Turkije. De smokkelaars wilden u

immers in een vrachtwagen naar Europa smokkelen, maar dat zag u niet zitten omdat u diabetes hebt.

Telkenmale keerde u uit Turkije terug naar hay al Shaab in Bagdad.

Op 29 mei 2013 werd u door het Iraakse leger gearresteerd in uw woning. U werd door een informant

ervan beschuldigd lid te zijn van het Mehdileger. Een maand later werd u vrijgelaten nadat u smeergeld

betaald had.

Begin juni 2014 was u in Noord-Irak, toen u hoorde over de opmars van ISIS in Centraal-Irak. Deze

gebeurtenissen joegen u zo’n angst aan dat u besloot naar Turkije te gaan en daar het aanbod van een

smokkelaar te aanvaarden, zelfs al moest u dan per vrachtwagen naar Europa reizen. Op 15 juni 2014

bent u in België aangekomen. De dag erna vroeg u asiel aan.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw identiteitskaart, afgegeven

op 13 augustus 2013, uw rijbewijs, afgegeven op 29 mei 2014, uw (vervallen) paspoort, afgegeven in

Berlijn op 30 oktober 2006, een foto van uw voedselrantsoenkaart, een foto van uw woonstkaart, een foto

van uw badge van FPS, een foto van uw nationaliteitsbewijs, en een foto van uw dochter waarop te zien

is dat ze maar één been heeft.

Bij een terugkeer naar Irak vreest u soennitische terroristen en het algemeen geweld.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om zwaarwegende

gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2,

a of b van de Vreemdelingenwet.
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Wat betreft de moordpoging waarvan u in 2004 het doelwit geweest zou zijn, moet gesteld worden dat er

twijfels rijzen bij de geloofwaardigheid van deze door u ingeroepen gebeurtenissen. U verklaart immers

zelf dat de Duitse asielinstanties geen geloof hechtten aan uw beweringen (CGVS, p. 11), wat een sterke

indicatie is dat er inderdaad geloofwaardigheidsproblemen waren met dit asielrelaas. Wat er ook van zij,

uit deze gebeurtenissen kan geenszins een actuele vrees in uwen hoofde afgeleid kan worden. Immers,

deze moordpoging belette u echter niet om nog meer dan een jaar uw werk als bewakingschef bij het al

Nuamanziekenhuis voort te zetten. U maakt geen gewag van problemen in die periode. U verklaart nog

dat u in 2006 door de Iraakse overheid voor een opleiding naar Duitsland gestuurd werd, waarna u er

asiel aanvroeg (CGVS, p. 11). Uit uw verklaringen blijkt dat u in juni 2006 in Duitsland asiel aanvroeg. Dat

u nog meer dan een jaar zonder problemen in Irak gewoond hebt na de door u beweerde moordaanslag,

ondermijnt de actualiteit van de door u ingeroepen vrees. Ook het feit dat uw toenmalige vertrek uit Irak

niet op eigen initiatief was, maar dat u de gelegenheid van de opleiding aangreep om in Duitsland achter

te blijven en er asiel te vragen, tast de actualiteit van uw vrees aan. Uw laattijdige asielaanvraag in

Duitsland (CGVS, p. 11), vermindert de door u beweerde vrees nog verder.

Nog wordt de door u beweerde vrees naar aanleiding van dit incident aangetast door het feit dat u in 2008

vrijwillig terugkeerde naar Irak (CGVS, p. 12) en door het feit dat u opnieuw voor de overheid aan de slag

zou zijn gegaan (CGVS, p. 10), hoewel uw vorige opdracht voor de overheid u in de problemen gebracht

zou hebben (CGVS, p. 11).

U verklaart nog dat u in maart 2009 slachtoffer werd van een tweede moordpoging waarbij u en uw dochter

beiden zwaargewond raakten. Hoewel uw verklaringen over het incident doorleefd en aannemelijk

overkomen, slaagt u er niet in het CGVS ervan te overtuigen dat dit incident gekoppeld is aan de

problemen die u in 2004 zou hebben meegemaakt. Wanneer u gevraagd wordt naar de reden waarom u

dat denkt, zegt u dat u met niemand anders problemen kende. Daaruit leidde u af dat u opnieuw door

dezelfde personen belaagd werd (CGVS, p. 15-16). Gevraagd hoe u weet dat u geviseerd werd in het

incident van maart 2009, en dat u zich niet jammerlijk op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats bevond,

verwijst u naar de aanslag die in 2004 op u gepleegd zou zijn, zonder evenwel verder uit te klaren waarom

er volgens u een verband is tussen deze incidenten (CGVS, p. 16). Wanneer u gevraagd wordt waarom

u, vijf jaar later, nog steeds geviseerd zou worden, zegt u dat uw belagers nog steeds aanwezig waren en

dat ze misschien op een gepaste moment wachtten om wraak te nemen (CGVS, p. 16). Op een later

moment tijdens uw gehoor op het CGVS wordt u gevraagd naar de dreigtelefoontjes die u bij het invullen

van de vragenlijst van het CGVS bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te berde bracht. U verklaart

dat iemand u zei dat er een derde poging om u te vermoorden zou volgen, en dat deze poging succesvol

zou zijn (CGVS, p. 17). Dat u deze telefoontjes niet spontaan aanhaalt wanneer u gevraagd wordt naar

tekenen dat er een verband zou zijn tussen uw problemen van 2004 en die van 2009, tast de

geloofwaardigheid van uw verklaringen over deze dreigtelefoontjes aan. Ook het feit dat u bij de DVZ over

acht telefoontjes spreekt (vragenlijst CGVS, vraag 5), terwijl u op het CGVS volhoudt dat het er drie waren,

zonder de aangehaalde tegenstrijdigheid uit te klaren wanneer u er mee geconfronteerd wordt (CGVS, p.

17), tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen over de dreigtelefoontjes aan. De geloofwaardigheid

van uw verklaringen over de dreigtelefoontjes wordt nog verder op de helling gezet doordat u nauwelijks

bij benadering kan aanduiden wanneer u deze telefoontjes ontvangen zou hebben. U zegt enkel dat het

eerste telefoontje in 2010 was en het laatste in 2013 (CGVS, p. 17-18). Ook uw wel erg onnauwkeurige

beweringen hierover doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Gezien er ernstige geloofwaardigheidsproblemen rijzen bij de door u beweerde dreigtelefoontjes, kan niet

anders dan opgemerkt worden dat uw beweringen dat het incident van maart 2009 verband houdt met uw

problemen van 2004, zuiver speculaties zijn die niet gestoeld zijn op concrete indicaties of gebeurtenissen.

Al bij al komt het weinig geloofwaardig over dat terroristen zich in een dergelijk geval van arrestaties zou

bezighouden met individuele vervolgingscampagnes van alle personen die bij zo’n actie zijn betrokken.

Dit zou een zeer inefficiënte en kostbare manier van werken zijn die zeer weinig resultaat zou opleveren.

Uw verklaringen kunnen het CGVS niet overtuigen dat deze groepering zich in uw geval wel tot deze

manier van reageren zou hebben gekeerd.

Naast de dreigtelefoontjes haalt u geen andere problemen met terroristische groeperingen aan die zouden

hebben plaatsgevonden in de periode 2010-2014. Gezien de ongeloofwaardigheid van de telefoontjes,

moet dus geconcludeerd worden dat u in de periode 2010-2014 geen problemen gekend hebt met

terroristen. U haalt geen problemen aan die zich in 2008 zouden hebben voorgedaan. Er kan besloten

worden dat er, naast het incident in maart 2009, intussen eveneens meer dan vijf jaar geleden, geen

andere problemen met terroristen geweest zijn.

En over het incident van maart 2009 moest besloten worden dat u niet aannemelijk wist te maken dat u

geviseerd en niet jammerlijk op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was. Dat u de afgelopen zes jaar

niet geviseerd werd door terroristen, maakt dat de door u ingeroepen persoonlijke vrees voor hen niet

actueel is.
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De door u ingeroepen vrees voor soennitische terroristen wordt verder aangetast door uw bewering dat u

na de moordaanslag van maart 2009 meteen besloot het land te verlaten (vragenlijst CGVS, vraag 5),

terwijl u uiteindelijk pas in 2014 asiel aanvroeg in België. U verklaart wel dat u de afgelopen jaren drie

pogingen gedaan hebt om naar Europa te reizen. Telkens reisde u vanuit Bagdad naar Turkije, waar u

een smokkelaar zocht die uw reis naar Europa kon regelen. Telkens vond u enkel smokkelaars die u per

vrachtwagen wilden doen reizen, en dat terwijl u omwille van uw diabetes liever per vliegtuig wilde reizen.

Elke keer bleef u ongeveer een maand in Turkije, waarna u wegens geldgebrek naar Bagdad terugkeerde

(CGVS, p. 16-18). Uw kieskeurigheid wat betreft het vervoermiddel en het feit dat u telkenmale

terugkeerde naar Bagdad, waar u beweert geviseerd te worden, zijn geenszins in overeenstemming te

brengen met de door u beweerde vrees.

Al bij al moet uit bovenstaande geconcludeerd worden dat er, uit de door u ingeroepen moordaanslagen

in 2004 en 2009, en uit de door u beweerde dreigtelefoontjes in de periode 2010-2013, geen actuele vrees

in uwen hoofde afgeleid kan worden.

Wat betreft uw (onterechte) arrestatie door het Iraakse leger in 2013, moet gesteld worden dat ook daaruit

geen actuele vrees afgeleid kan worden. Nadat u eind juni 2013 tegen betaling vrijkwam, hebt u geen

problemen met de Iraakse overheid meer ondervonden, ook niet toen u in mei 2014 uw rijbewijs

vernieuwde bijvoorbeeld (CGVS, p. 14). In die zin kan de door u ingeroepen vrees evenmin als actueel

beschouwd worden.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet veranderen. Ze ondersteunen

immers enkel uw identiteit, uw nationaliteit, uw herkomst, uw vroegere werk bij de FPS, uw terugkeer naar

Irak in 2008, en uw verklaring dat uw dochter maar één been heeft. Geen van deze elementen wordt in

deze betwist.

Wat betreft uw vluchtaanleiding, namelijk de verslechterde veiligheidssituatie in Centraal-Irak, kan het

CGVS u bijtreden. Naast de beoordeling van uw asielaanvraag in het licht van de criteria van de

Vluchtelingenconventie, onderzoekt het CGVS immers ook of u een risico in de zin van art. 48/4, §2, c

van de Vreemdelingenwet loopt en u op die basis in aanmerking komt voor de subsidiaire

beschermingsstatus. U hebt aannemelijk gemaakt dat u afkomstig bent uit Bagdad. Uit een grondige

analyse van de actuele situatie in Irak blijkt dat er in Bagdad een reëel risico bestaat van 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 (art 48/4, §2, c van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet). Gezien uw afkomst uit Bagdad, uw positie en situatie in Irak, uw hoedanigheid van

burger en het tekort aan bescherming en een reëel binnenlands vluchtalternatief geloofwaardig worden

geacht, wordt u rekening houdend met de actuele situatie in Bagdad de status van subsidiaire

bescherming toegekend.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. U komt, op basis van de elementen uit uw

dossier, wel in aanmerking voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.”

1.3. Bij brief van 3 mei 2017 werd verzoeker opgeroepen omdat een nieuw element in aanmerking moest

worden genomen in verband met de subsidiaire beschermingsstatus.

1.4. Op 28 februari 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot opheffing van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 28 februari 2018 ter

kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 16/06/2014

Overdracht CGVS: 14/07/2014

U werd gehoord door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 30

mei 2017 van 14u14 tot 17u05, bijgestaan door een tolk die het Arabisch machtig is. Uw advocate, Nele

Stroobants loco Charles Puytaert, was aanwezig tijdens het gehele gehoor.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Iraakse nationaliteit te bezitten, een etnisch Arabische en een sjiitische moslim te zijn,

afkomstig uit de Iraakse hoofdstad Bagdad. U verklaarde uw land te hebben verlaten omwille van een

vrees voor vervolging in Bagdad door soennitische extremisten.
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U stelde dat uw vervolgers u wilden vermoorden – zoals gebeurde met een collega - omdat u aan de

Amerikanen had verteld dat leden van hun gewapende groep medische hulp kregen in een ziekenhuis dat

u bewaakte, waarop de Amerikanen deze leden arresteerden. In 2009 werd u beschoten, waardoor u

verwond geraakte aan uw bovenlip en tanden. Uw dochter R. werd toen ook getroffen door kogels, één in

haar linkerbeen en een andere kogel in haar rug. Haar linkerbeen werd vervolgens geamputeerd. U

verklaarde nadien opnieuw te zijn bedreigd, waarop u in 2014 uit Irak vluchtte en asiel aanvroeg in België

op 16 juni 2014.

Het CGVS besloot u op 29 september 2014 de status van subsidiaire bescherming toe te kennen op basis

van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet omdat uw stad van herkomst Bagdad toen als dermate

onveilig werd bevonden dat een burger zoals uzelf een risico op ernstige schade dreigde te worden in het

kader van een binnenlands conflict. Het CGVS was echter van oordeel dat er in uw hoofde geen sprake

was van een gegronde vrees voor vervolging en een reëel risico op ernstige schade zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet, omdat uw verklaringen ongeloofwaardig waren en uw

vervolgingsvrees niet actueel was. De vluchtelingenstatus werd u bijgevolg geweigerd.

Op 2 januari 2017 werd het CGVS door de Dienst Vreemdelingenzaken verzocht een onderzoek te

openen naar een mogelijke intrekking van uw statuut van subsidiaire bescherming. Uit informatie die aan

het CGVS werd overgemaakt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt

dat u de voorbije jaren verscheidene malen naar Irak terugkeerde met gebruik van uw Irakees paspoort.

Bijgevolg werd u door het CGVS opgeroepen voor gehoor op 30 mei 2017 om mondeling op deze

nieuwe elementen te reageren. U legde uw paspoort voor en bevestigde dat u sedert de toekenning van

uw subsidiaire beschermingsstatus vier maal naar uw stad van herkomst Bagdad terugkeerde en

betoonde herhaaldelijk uw spijt. Aanvankelijk stelde u uw paspoort van de smokkelaar te hebben terug

gekregen na uw asielprocedure in België, maar nadien gaf u toe dit paspoort (afgeleverd in 2012) altijd al

in bezit te hebben gehad en het niet te hebben voorgelegd tijdens uw asielprocedure uit vrees voor

terugwijzing naar Irak.

Als reden voor uw terugkeer naar Irak, vermeldde u in de eerste plaats dat u als vader ter plaatse moest

gaan om uw zieke 13-jarige dochter bij te staan en toestemming te geven voor de amputatie van haar

overblijvende zieke rechterbeen. U benadrukte dat uw laatste terugkeer naar Badgad (van 26 december

2016 tot 23 januari 2017) nodig was om als vader uw voornoemde dochter R. bij te staan tijdens haar

operatie op 6 januari 2017 in een hospitaal in Bagdad. U preciseerde dat u wettelijk ter plaatse moest

gaan om toestemming te geven omdat uw dochter minderjarig is en het om een levensbedreigende

operatie ging (gehoorverslag CGVS, p. 4). U gaf echter toe dat u de vorige drie malen terugkeerde naar

Bagdad om bij uw verschillende dochters te zijn en om te proberen uw huis in Bagdad te verkopen om in

België een eigen zaak te starten (CGVS, p. 6). U had eerder al gezinshereniging willen realiseren maar

kon niet voldoen aan de voorwaarden (CGVS, p. 2-3).

U legde betreffende de amputatie van het rechterbeen van uw dochter R. een medisch attest neer,

afgeleverd op 8 april 2017 door een hospitaal in Bagdad, alsook een foto. Daarnaast legde u ook een

Belgisch medisch attest neer, van 19 april 2017, betreffende uw eigen gezondheidstoestand.

B. Motivering

De status van subsidiair beschermde werd u op 29 september 2014 toegekend omdat uit een grondige

analyse van de toenmalige situatie in Irak bleek dat er in Bagdad “een reëel risico (bestond) van ernstige

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

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict” in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Ondanks het feit dat u een internationale beschermingsstatus werd toegekend blijkt duidelijk uit artikel

55/5 van de vreemdelingenwet dat de status van subsidiaire beschermde in beginsel geen permanente

status is, en dat een onderdaan van een derde land onder bepaalde omstandigheden kan ophouden een

subsidiair beschermde te zijn. Artikel 55/5 Vw. bepaalt immers dat de hoedanigheid van subsidiair

beschermde verloren gaat wanneer de omstandigheden in verband waarmee deze hoedanigheid was

verleend, niet langer bestaan of zodanig gewijzigd zijn dat deze bescherming niet langer nodig is. Dit is

het geval wanneer niet meer aan de voorwaarden voor verlening van de subsidiaire beschermingsstatus

wordt voldaan (naar analogie HvJ, Salahadin Abdulla (C-175/08) e.a. tegen Bundesrepublik Deutschland,

2 maart 2010, para. 65).
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Er dient hierbij te worden nagegaan of de verandering van de omstandigheden die hebben geleid tot het

toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand

karakter heeft om het reële risico op ernstige schade weg te nemen. De verandering van omstandigheden

is „ingrijpend en niet-voorbijgaand” in de zin van artikel 55/5 Vw., wanneer de factoren die aan het reëel

risico op ernstige schade ten grondslag hebben gelegen, kunnen worden geacht duurzaam te zijn

weggenomen. De beoordeling of de verandering van omstandigheden ingrijpend en nietvoorbijgaand is,

houdt dus in dat er geen reëel risico bestaat om te worden blootgesteld aan ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 Vw. (naar analogie HvJ, Salahadin Abdulla (C-175/08) e.a. tegen

Bundesrepublik Deutschland, 2 maart 2010, para. 73).

In casu dient aldus te worden beoordeeld of er in Bagdad nog steeds sprake is van een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van het blind geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn 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 in artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet.

Dienaangaande dient vooreerst opgemerkt te worden dat de Commissaris-generaal sinds oktober 2015

van oordeel is dat er geen sprake meer is van een dergelijk uitzonderlijke situatie in Bagdad. De

beslissing om het beleid aangaande de toepassing van artikel 48/4, § 2, c Vw. te wijzigen was gestoeld

op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in Irak. Die

informatie werd op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het

UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties,

vakliteratuur en berichtgeving in de media. Op basis van de beschikbare informatie kwam de

Commissaris-generaal tot de conclusie dat de duidelijke verbetering in de veiligheidssituatie in Bagdad al

enige tijd van kracht was, en dat er geen indicaties waren dat de situatie in de nabije toekomst zou

verslechteren. Deze wijziging in omstandigheden kon dan ook als voldoende duurzaam worden

bestempeld, wat de beleidswijziging rechtvaardigen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft

deze beoordeling sindsdien meermaals bevestigd (zie o.a. RvV 26 november 2015, nr. 157 161), en

ook het EHRM is van oordeel dat de veiligheidssituatie in Irak niet dermate ernstig is dat de terugkeer van

een persoon naar Bagdad een schendig van artikel 3 EVRM inhoudt (EHRM, J.K. and Others v. Sweden,

Application no. 59166/12, 4 juni 2015, para. 53-55). Uit het gegeven dat het CGVS al sinds oktober 2015

van oordeel is dat er geen reden meer bestaat om aan asielzoekers afkomstig uit Irak de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen op grond van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet; dat deze

beoordeling door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd wordt; en dat deze beoordeling

ondertussen 21 maanden later nog steeds overeind blijft, kan worden afgeleid dat de beslissing om in uw

hoofde over te gaan tot de opheffing van de u eerder toegekende subsidiaire beschermingsstatus geen

overhaaste, doch wel een redelijke beslissing betreft, juist omdat de wijziging in de omstandigheden op

grond waarvan u de status werd toegekend al enige tijd van kracht is en bijgevolg als voldoende duurzaam

kan worden aangemerkt.

De informatie waarover het CGVS heden beschikt, bevestigt bovendien dat de verandering in

omstandigheden in Irak, dewelke plaatsvonden nadat aan u de status van subsidiair beschermde werd

toegekend, nog steeds een voldoende ingrijpend en een niet-voorbijgaand karakter hebben. Uit de

informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt immers dat Bagdad niet belegerd wordt door IS, noch zijn

er aanwijzingen dat IS in de nabije toekomst geheel of gedeeltelijk de controle over de stad zou kunnen

verwerven . Evenmin is er sprake van hevige en voortdurende of onderbroken gevechten tussen IS en

het Iraakse leger in Bagdad. Het offensief dat IS 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 in Bagdad veranderd zijn, en dat IS minder

(zware) terroristische aanslagen pleegt. Het gros van de terroristische aanslagen is wel nog steeds toe te

schrijven aan IS. De acties van deze organisatie zijn hoofdzakelijk op burgers gericht. Daarbij

wordt voornamelijk, doch niet uitsluitend, de sjiitische burgerbevolking in Bagdad geviseerd, en dit door

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

bedient zich nog nauwelijks van gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en

aanvallen door guerrillastrijders. Aanvallen waarbij militaire tactieken worden gehanteerd zijn uitzonderlijk.

Wel pleegt IS nog sporadisch zware aanslagen. Daarnaast vinden er frequent minder zware aanslagen

plaats. Ondanks de bomaanslagen gepleegd door IS blijft het aantal slachtoffers in Bagdad sinds begin

2015 nagenoeg constant.
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Het voormelde geweldspatroon heeft weliswaar tot gevolg dat er in Bagdad maandelijks honderden doden

en slachtoffers te betreuren vallen, doch hierbij dient benadrukt te worden dat uit de beschikbare

informatie blijkt dat een groot deel van het geweld dat er in de provincie Bagdad plaatsvindt, doelgericht

van aard is. Bovendien is het aantal incidenten en slachtoffers in Bagdad reeds geruime tijd aan het dalen.

Meer zelfs, het aantal incidenten in Bagdad heeft sinds begin 2017 zijn laagste punt in jaren bereikt. De

veiligheidssituatie in Bagdad is bovendien zodanig verbeterd dat de Iraakse autoriteiten van start zijn

gegaan met het ontmantelen van “blast barriers” en “checkpoints” in bepaalde gebieden in centraal

Bagdad.

Het geweld in Bagdad is niet aanhoudend en de impact ervan op het dagelijks leven van de gewone

Iraakse burger is gemengd. Enerzijds worden de burgers er wel gehinderd door de aanslagen en

mensenrechtenschendingen en worden verplaatsingen bemoeilijkt door de talrijke controles. Anderzijds

dient opgemerkt te worden dat het openbare leven in de provincie Bagdad, (met een oppervlakte van

4555 km², en iets meer dan 7 miljoen inwoners, waarvan 87% in Bagdad stad woont) ondanks de

veiligheidsrisico’s, niet is stilgevallen. Bagdad is nog steeds een functionerende grootstad. Ondanks de

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

functioneren. De Iraakse autoriteiten hebben, hierin bijgestaan door de sjiitische milities, de politieke en

administratieve controle over Bagdad. Diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen, alsook

verschillende humanitaire organisaties en agentschappen van de VN, blijven aanwezig in de hoofdstad.

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 zijn de

scholen in Bagdad geopend, ligt het schoolbezoek er tamelijk hoog, en is er gezondheidszorg

voorhanden, ook al staat deze door een aantal factoren onder druk.

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

worden deze checkpoints meer en meer afgebouwd., blijven de verkeerswegen open, en is de

internationale luchthaven operationeel. Het nachtelijke uitgangsverbod dat voorheen meer dan een

decennium gold werd bovendien begin 2015 opgeheven en werd sedertdien niet meer terug ingevoerd.

Ook deze vaststellingen vormen een relevante overweging in het kader van de beoordeling van het

ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter van de verandering in de algemene veiligheidssituatie. Hieruit

blijkt immers dat de Iraakse autoriteiten van mening waren dat de veiligheidssituatie dermate verbeterd

was dat deze een opheffing van het nachtelijk uitgaansverbod, alsook de ontmanteling van diverse

checkpoints en “blast barriers” toeliet. Bovendien kan er redelijkerwijs van uitgegaan worden indien de

Iraakse autoriteiten van mening waren dat de situatie in Bagdad niet duurzaam verbeterd was zij de

bewegingsvrijheid binnen de stad verder zouden hebben beperkt.

Bagdad blijkt ook een groot aantal intern ontheemden (“IDP’s”) op te vangen (UNHCR Position on Returns

to Iraq, 16 november 2016 nr. 34) en er keren sinds het midden van 2015 een toenemend aantal Irakezen

terug naar onder andere Bagdad (ibidem, nr. 40).. UNHCR maakt bovendien nergens melding dat

Irakezen die afkomstig zijn uit Bagdad niet naar Bagdad kunnen worden teruggestuurd. Het standpunt

van UNHCR van 14 november 2016 is een duidelijke aanwijzing dat de situatie in Bagdad niet valt onder

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

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 Bagdadis zelf van oordeel zijn dat de situatie in Bagdad ingrijpend

gewijzigd is dat zij er geen reëel risico meer lopen op ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon.

Immers, indien de Bagdadis die vanuit België en andere Europese lidstaten terugkeren van oordeel waren

dat de situatie in Bagdad nog steeds 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.

Uit de informatie terug te vinden in het administratief dossier blijkt dat u herhaaldelijk terugkeerde naar

Irak tussen 2015 en 2017. Tijdens het gehoor op het CGVS preciseerde u vier maal te zijn teruggekeerd

naar uw land van herkomst Irak terwijl u in België het statuut van subsidiair beschermde had

(gehoorverslag CGVS, p. 2 en 6). U gebruikte daarvoor uw paspoort dat u voor het CGVS had

achtergehouden (CGVS, p. 5).
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Er kan begrip worden opgebracht voor uw verklaring als zou u een laatste maal zijn teruggekeerd (van 26

december 2016 tot 23 januari 2017) naar Irak omdat u als vader uw minderjarige dochter R. in Bagdad

wilde bijstaan tijdens een ernstige operatie. U stelde ook drie maal voordien wekenlang te zijn

teruggekeerd naar Bagdad (in februarimaart 2015, in juli 2015 en in februari-maart 2016) om uw dochters

te zien en uw huis in Bagdad te verkopen teneinde aan voldoende kapitaal te geraken om in België een

zaak op te starten waarmee u aan de voorwaarden voor gezinshereniging zou kunnen voldoen. Ook

daarvoor kan begrip worden opgebracht. Toch dient te worden vastgesteld dat u herhaaldelijk en vrijwillig

terugkeerde naar uw stad van herkomst Bagdad voor relatief lange periodes van een maand of meer,

zonder dat u vervolgingsproblemen kende, wat de appreciatie van het CGVS over de gewijzigde

veiligheidssituatie en Bagdad bevestigt.

U legde daarnaast ook een medisch attest neer van het Medisch Centrum César de Paepe, stellende dat

u regelmatig moet worden opgenomen voor de behandeling van een chronische aandoening. U bevestigt

echter dat u dezelfde medicijnen en behandeling in Bagdad kan krijgen (CGVS, p. 9).

Gelet op het geheel van de voormelde elementen, dient te worden besloten dat, hoewel de

veiligheidssituatie in Bagdad complex is, er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke

situatie in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, en dat de wijziging in de

omstandigheden in verband waarmee u de hoedanigheid van subsidiair beschermde was verleend, een

voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter hebben, zodat deze subsidiaire bescherming niet

langer nodig is.

Weliswaar haalt u aan dat u nog steeds vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie vreest omwille

van de initieel in uw asielaanvraag aangehaalde redenen. Over deze elementen werd echter reeds een

uitspraak gedaan in de beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus van 29

september 2014. Daaruit blijkt dat geen geloof kan gehecht worden aan een actuele vervolgingsvrees in

uwen hoofde omwille van deze redenen. Op heden zijn er geen elementen voorhanden die tot een andere

inschatting van uw asielmotieven zouden leiden. Integendeel, uit de in uw dossier aanwezige stukken

blijkt immers dat u de voorbije jaren verscheidene malen naar Irak terugkeerde, hetgeen voorgaande

vaststelling alleen maar bevestigt.

Gelet op dit alles is het Commissariaat-generaal van mening dat de status van subsidiaire bescherming

die u in september 2014 werd toegekend conform artikel 55/5 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet

opgeheven dient te worden.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet wordt uw subsidiaire beschermingsstatus

opgeheven.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van de volgende bepalingen:

“- Artikel 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 55/5 en 57/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ; - Artikel 3

van het EVRM (Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955) ;

- Artikel 27 van het Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 11 juli 2003 ;

- Materiële motiveringsplicht ;

- Zorgvuldigheidsbeginsel ;

- Verbod van willekeur”.

Verzoeker herhaalt dat hij een gegronde vrees koestert, dat hij zal worden vervolgd omwille van zijn

problemen in Irak. Er is geen rekening gehouden met het feit dat hij verward en ernstig getraumatiseerd

was door wat er was gebeurd. Hij licht verder toe als volgt:

“Dat verzoeker het nodige heeft gedaan om het CGVS in staat te stellen zijn dossier op een adequate

wijze te onderzoeken. Verzoeker is transparant geweest met alle informatie in zijn bezit. Hij heeft zijn

paspoort neergelegd en heeft volkomen eerlijke verklaringen afgelegd.
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Dat verzoeker op geen enkel moment de bedoeling heeft gehad bepaalde informatie achter houden voor

de overheid. Dat verzoeker simpelweg niet wist dat er een uitdrukkelijk verbod rustte op een terugkeer

naar Irak. Dat verzoeker niet zou zijn teruggekeerd indien hij hiervan weet had. Dat verzoeker zijn

vadergevoel liet primeren op zijn gevoel voor zelfbehoud en eigen veiligheid.

Immers moest verzoeker ter plaatse gaan voor zijn zieke 13-jarige dochter bij te staan en fiat te verlenen

in het kader van een zware/levensbedreigende operatie.

Dat verzoeker betreffende de amputatie van het rechterbeen van zijn dochter R. een medisch attest

neerlegde, afgeleverd op 8 april 2017 door een hospitaal in Bagdad, alsook een foto.

Dat de overige bezoeken aan Bagdad steeds kaderden in familale noodwendigheden. Dat verzoeker

namelijk tot dusver geen succesvolle gezinshereniging tot stand kon brengen.

Dat het gemis aan zijn familie steeds sterk genoeg was om zichzelf in gevaar te brengen.

Het CGVS oppert verder ten onrechte als zou verzoeker zomaar kunnen terugkeren naar Irak. Los van

het gevaar voor de persoonlijke veiligheid van verzoeker is er ook praktisch gezien geen optie voor

verzoeker.

Immers mede gelet op diens leeftijd is het onmogelijk voor hem om nog werk te vinden en in dien

verstande ook geen plaats om te wonen. Verzoeker is te lang weggeweest uit Irak. Er werd door het CGVS

dan ook geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker met ernstige medische problemen te kampen

heeft.(stuk 3)

Dat de beschikbare en noodzakelijke medische behandelingen in Irak niet van dezelfde kwaliteit zijn als

deze in België en soms zelfs helemaal niet voorhanden.”

Over de situatie in Irak en Bagdad hanteert verzoeker nog algemene landeninformatie van de FOD

Buitenlandse Zaken, ecoi.net, trust.org, Amnesty International, de VN Veiligheidsraad en UNHCR.

Uit het bovenstaande volgt dat de situatie in Irak van dergelijke aard is dat verzoeker er een ernstig risico

loopt voor zijn leven of om er mishandeld te worden. Derhalve vraagt hij als vluchteling te worden erkend,

op zijn minst hem de subsidiaire bescherming toe te kennen. Een terugkeer naar Irak zou zijn rechten

onder artikel 3 van het EVRM schenden. Bovendien is het eveneens onmogelijk om zich te hervestigen

in Bagdad. De beslissing tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus steunt niet op motieven

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen worden genomen. De motivering van de bestreden beslissing is derhalve

niet deugdzaam.

2.1.2. Ter ondersteuning van het verzoekschrift voegt verzoeker nog medische attesten van 3 januari

2018, 16 januari 2018 en 5 maart 2018 betreffende onderzoeken die hij in België onderging en afspraken

in dit verband.

2.1.3. In een aanvullende nota van 5 december 2018 voegt de commissaris-generaal COI Focus “Irak De

Veiligheidssituatie in Bagdad” van Cedoca van 26 maart 2018.

2.2. De subsidiaire bescherming wordt opgeheven op basis van artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet.

Deze bepaling is een omzetting van artikel 19, eerste lid, van de Richtlijn 2011/95/EU dat luidt als volgt:

“Met betrekking tot verzoeken om internationale bescherming die zijn ingediend na de inwerkingtreding

van Richtlijn 2004/83/EG, trekken de lidstaten de door een regerings-, administratieve, rechterlijke of

quasi-rechterlijke instantie verleende subsidiairebeschermingsstatus van een onderdaan van een derde

land of een staatloze in, beëindigen zij deze of weigeren zij deze te verlengen indien hij volgens de criteria

van artikel 16 niet langer in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.”

Artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:

“De subsidiaire beschermingsstatus die werd toegekend aan een vreemdeling wordt opgeheven wanneer

de omstandigheden op grond waarvan de subsidiaire beschermingsstatus werd verleend, niet langer

bestaan of zodanig zijn gewijzigd dat deze bescherming niet langer nodig is.

Er dient hierbij te worden nagegaan of de verandering van de omstandigheden die hebben geleid tot het

toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter

heeft om het reële risico op ernstige schade weg te nemen.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon met de subsidiaire beschermingsstatus die

dwingende redenen, voortvloeiende uit vroegere ernstige schade, kan aanvoeren om te weigeren de

bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, of, in het geval van een staatloze, van het

land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, in te roepen.”
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De verandering van omstandigheden is “ingrijpend en niet-voorbijgaand”, wanneer de factoren die aan

het reëel risico voor ernstige schade ten grondslag hebben gelegen, kunnen worden geacht duurzaam te

zijn weggenomen (cfr. HvJ 2 maart 2010, nrs. C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 en C‑179/08, punt 73).

Een resem bepalingen die verzoeker geschonden acht, laat op zich niet toe om vast te stellen dat de

opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus ten onrechte werd genomen.

2.3. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij beslissing van 29 september 2014 de subsidiaire

beschermingsstatus werd toegekend omwille van de algemene veiligheidssituatie in zijn regio van

herkomst, Bagdad, en het destijds ontbreken van een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief. De

commissaris-generaal motiveerde die beslissing toen als volgt: “Wat betreft uw vluchtaanleiding, namelijk

de verslechterde veiligheidssituatie in Centraal-Irak, kan het CGVS u bijtreden. Naast de beoordeling van

uw asielaanvraag in het licht van de criteria van de Vluchtelingenconventie, onderzoekt het CGVS immers

ook of u een risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet loopt en u op die basis in

aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. U hebt aannemelijk gemaakt dat u afkomstig

bent uit Bagdad. Uit een grondige analyse van de actuele situatie in Irak blijkt dat er in Bagdad een reëel

risico bestaat van 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 (art 48/4, §2, c

van de gecoördineerde Vreemdelingenwet). Gezien uw afkomst uit Bagdad, uw positie en situatie in Irak,

uw hoedanigheid van burger en het tekort aan bescherming en een reëel binnenlands vluchtalternatief

geloofwaardig worden geacht, wordt u rekening houdend met de actuele situatie in Bagdad de status van

subsidiaire bescherming toegekend.”

Uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt dat verzoeker verschillende keren naar

Irak is teruggekeerd na de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker maakte hierbij

gebruik van een Iraaks paspoort. Niettegenstaande verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus werd

toegekend, blijkt hieruit dat de omstandigheden op grond waarvan hem de status werd verleend niet

langer bestaan en dat deze subsidiaire beschermingsstatus bijgevolg moet worden opgeheven op grond

van artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet.

Inzake het ingrijpende en niet-voorbijgaande karakter van de gewijzigde omstandigheden in Bagdad,

wordt in dit kader in de bestreden beslissing en op grond van de objectieve informatie (Landeninformatie,

stuk 26, nrs. 1 en 5) met recht gemotiveerd als volgt:

“Dienaangaande dient vooreerst opgemerkt te worden dat de Commissaris-generaal sinds oktober 2015

van oordeel is dat er geen sprake meer is van een dergelijk uitzonderlijke situatie in Bagdad. De beslissing

om het beleid aangaande de toepassing van artikel 48/4, § 2, c Vw. te wijzigen was gestoeld op een

grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in Irak. Die informatie

werd op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het UNHCR,

relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en

berichtgeving in de media. Op basis van de beschikbare informatie kwam de Commissaris-generaal tot

de conclusie dat de duidelijke verbetering in de veiligheidssituatie in Bagdad al enige tijd van kracht was,

en dat er geen indicaties waren dat de situatie in de nabije toekomst zou verslechteren. Deze wijziging in

omstandigheden kon dan ook als voldoende duurzaam worden bestempeld, wat de beleidswijziging

rechtvaardigen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft deze beoordeling sindsdien meermaals

bevestigd (zie o.a. RvV 26 november 2015, nr. 157 161), en ook het EHRM is van oordeel dat de

veiligheidssituatie in Irak niet dermate ernstig is dat de terugkeer van een persoon naar Bagdad een

schendig van artikel 3 EVRM inhoudt (EHRM, J.K. and Others v. Sweden, Application no. 59166/12, 4

juni 2015, para. 53-55). Uit het gegeven dat het CGVS al sinds oktober 2015 van oordeel is dat er geen

reden meer bestaat om aan asielzoekers afkomstig uit Irak de subsidiaire beschermingsstatus toe te

kennen op grond van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet; dat deze beoordeling door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd wordt; en dat deze beoordeling ondertussen 21 maanden later

nog steeds overeind blijft, kan worden afgeleid dat de beslissing om in uw hoofde over te gaan tot de

opheffing van de u eerder toegekende subsidiaire beschermingsstatus geen overhaaste, doch wel een

redelijke beslissing betreft, juist omdat de wijziging in de omstandigheden op grond waarvan u de status

werd toegekend al enige tijd van kracht is en bijgevolg als voldoende duurzaam kan worden aangemerkt.

De informatie waarover het CGVS heden beschikt, bevestigt bovendien dat de verandering in

omstandigheden in Irak, dewelke plaatsvonden nadat aan u de status van subsidiair beschermde werd

toegekend, nog steeds een voldoende ingrijpend en een niet-voorbijgaand karakter hebben.
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Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt immers dat Bagdad niet belegerd wordt door IS, noch

zijn er aanwijzingen dat IS in de nabije toekomst geheel of gedeeltelijk de controle over de stad zou

kunnen verwerven . Evenmin is er sprake van hevige en voortdurende of onderbroken gevechten tussen

IS en het Iraakse leger in Bagdad. Het offensief dat IS 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 in Bagdad veranderd zijn, en dat IS minder

(zware) terroristische aanslagen pleegt. Het gros van de terroristische aanslagen is wel nog steeds toe te

schrijven aan IS. De acties van deze organisatie zijn hoofdzakelijk op burgers gericht. Daarbij wordt

voornamelijk, doch niet uitsluitend, de sjiitische burgerbevolking in Bagdad geviseerd, en dit door het

plegen van aanslagen in sjiitische wijken en op openbare plaatsen waar burgers samenkomen. IS bedient

zich nog nauwelijks van gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen door

guerrillastrijders. Aanvallen waarbij militaire tactieken worden gehanteerd zijn uitzonderlijk. Wel pleegt IS

nog sporadisch zware aanslagen. Daarnaast vinden er frequent minder zware aanslagen plaats. Ondanks

de bomaanslagen gepleegd door IS blijft het aantal slachtoffers in Bagdad sinds begin 2015 nagenoeg

constant.

Het voormelde geweldspatroon heeft weliswaar tot gevolg dat er in Bagdad maandelijks honderden doden

en slachtoffers te betreuren vallen, doch hierbij dient benadrukt te worden dat uit de beschikbare

informatie blijkt dat een groot deel van het geweld dat er in de provincie Bagdad plaatsvindt, doelgericht

van aard is. Bovendien is het aantal incidenten en slachtoffers in Bagdad reeds geruime tijd aan het dalen.

Meer zelfs, het aantal incidenten in Bagdad heeft sinds begin 2017 zijn laagste punt in jaren bereikt. De

veiligheidssituatie in Bagdad is bovendien zodanig verbeterd dat de Iraakse autoriteiten van start zijn

gegaan met het ontmantelen van “blast barriers” en “checkpoints” in bepaalde gebieden in centraal

Bagdad.

Het geweld in Bagdad is niet aanhoudend en de impact ervan op het dagelijks leven van de gewone

Iraakse burger is gemengd. Enerzijds worden de burgers er wel gehinderd door de aanslagen en

mensenrechtenschendingen en worden verplaatsingen bemoeilijkt door de talrijke controles. Anderzijds

dient opgemerkt te worden dat het openbare leven in de provincie Bagdad, (met een oppervlakte van

4555 km², en iets meer dan 7 miljoen inwoners, waarvan 87% in Bagdad stad woont) ondanks de

veiligheidsrisico’s, niet is stilgevallen. Bagdad is nog steeds een functionerende grootstad. Ondanks de

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

functioneren. De Iraakse autoriteiten hebben, hierin bijgestaan door de sjiitische milities, de politieke en

administratieve controle over Bagdad. Diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen, alsook

verschillende humanitaire organisaties en agentschappen van de VN, blijven aanwezig in de hoofdstad.

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 zijn de

scholen in Bagdad geopend, ligt het schoolbezoek er tamelijk hoog, en is er gezondheidszorg voorhanden,

ook al staat deze door een aantal factoren onder druk.

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

worden deze checkpoints meer en meer afgebouwd., blijven de verkeerswegen open, en is de

internationale luchthaven operationeel. Het nachtelijke uitgangsverbod dat voorheen meer dan een

decennium gold werd bovendien begin 2015 opgeheven en werd sedertdien niet meer terug ingevoerd.

Ook deze vaststellingen vormen een relevante overweging in het kader van de beoordeling van het

ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter van de verandering in de algemene veiligheidssituatie. Hieruit

blijkt immers dat de Iraakse autoriteiten van mening waren dat de veiligheidssituatie dermate verbeterd

was dat deze een opheffing van het nachtelijk uitgaansverbod, alsook de ontmanteling van diverse

checkpoints en “blast barriers” toeliet. Bovendien kan er redelijkerwijs van uitgegaan worden indien de

Iraakse autoriteiten van mening waren dat de situatie in Bagdad niet duurzaam verbeterd was zij de

bewegingsvrijheid binnen de stad verder zouden hebben beperkt.

Bagdad blijkt ook een groot aantal intern ontheemden (“IDP’s”) op te vangen (UNHCR Position on Returns

to Iraq, 16 november 2016 nr. 34) en er keren sinds het midden van 2015 een toenemend aantal Irakezen

terug naar onder andere Bagdad (ibidem, nr. 40).. UNHCR maakt bovendien nergens melding dat

Irakezen die afkomstig zijn uit Bagdad niet naar Bagdad kunnen worden teruggestuurd.
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Het standpunt van UNHCR van 14 november 2016 is een duidelijke aanwijzing dat de situatie in Bagdad

niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c, van de vreemdelingenwet.

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 Bagdadis zelf van oordeel zijn dat de situatie in Bagdad ingrijpend

gewijzigd is dat zij er geen reëel risico meer lopen op ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon.

Immers, indien de Bagdadis die vanuit België en andere Europese lidstaten terugkeren van oordeel waren

dat de situatie in Bagdad nog steeds 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.”

Verzoeker slaagt er niet in afbreuk te doen aan de voormelde motieven. Waar verzoeker het reisadvies

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België citeert, wijst de Raad erop dat dit advies betrekking

heeft op westerlingen die naar Irak reizen en niet op Iraakse staatsburgers. De informatie die hierin is

opgenomen is slechts bedoeld om een algemene situatieschets te geven voor bezoekers van het land

van herkomst van verzoeker, doch vormt geen leidraad voor de instantie die belast is met het onderzoek

van het verzoek om internationale bescherming. De informatie aangehaald in het verzoekschrift, ligt verder

volledig in dezelfde lijn als, en kan bijgevolg geenszins afbreuk doen aan de gehanteerde

landeninformatie. Ook in de door verzoeker geciteerde informatie wordt namelijk duidelijk gesteld dat,

hoewel er nog (grote) aanslagen worden gepleegd, de sjiitische milities er een machtsfactor vormen, er

vormen van crimineel geweld plaatsvinden en er politieke spanningen heersen, de veiligheidssituatie in

Bagdad aanzienlijk is verbeterd, dat aldaar veel minder aanslagen worden gepleegd, dat niet enkel het

aantal aanslagen doch ook het aantal moorden er is afgenomen en dat er daardoor minder controleposten

zijn dan voorheen. De Raad merkt op dat de COI Focus “Irak De Veiligheidssituatie in Bagdad” van

Cedoca van 26 maart 2018, toegevoegd door de commissaris-generaal in zijn aanvullende nota deze

analyse genoegzaam bevestigt.

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in Bagdad als een geheel moet worden

gelezen en dat deze feiten samen gelezen moeten worden met diverse andere, objectieve elementen op

basis waarvan geoordeeld wordt dat er actueel 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 verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een

ernstige bedreiging van het leven of de persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet.

Bovendien wordt er in de bestreden beslissing terecht gewezen op een aantal elementen in het dossier

van verzoeker die het bestaan van een reëel risico op ernstige schade tegenspreken:

“Uit de informatie terug te vinden in het administratief dossier blijkt dat u herhaaldelijk terugkeerde naar

Irak tussen 2015 en 2017. Tijdens het gehoor op het CGVS preciseerde u vier maal te zijn teruggekeerd

naar uw land van herkomst Irak terwijl u in België het statuut van subsidiair beschermde had

(gehoorverslag CGVS, p. 2 en 6). U gebruikte daarvoor uw paspoort dat u voor het CGVS had

achtergehouden (CGVS, p. 5). Er kan begrip worden opgebracht voor uw verklaring als zou u een laatste

maal zijn teruggekeerd (van 26 december 2016 tot 23 januari 2017) naar Irak omdat u als vader uw

minderjarige dochter R. in Bagdad wilde bijstaan tijdens een ernstige operatie. U stelde ook drie maal

voordien wekenlang te zijn teruggekeerd naar Bagdad (in februarimaart 2015, in juli 2015 en in februari-

maart 2016) om uw dochters te zien en uw huis in Bagdad te verkopen teneinde aan voldoende kapitaal

te geraken om in België een zaak op te starten waarmee u aan de voorwaarden voor gezinshereniging

zou kunnen voldoen. Ook daarvoor kan begrip worden opgebracht. Toch dient te worden vastgesteld dat

u herhaaldelijk en vrijwillig terugkeerde naar uw stad van herkomst Bagdad voor relatief lange periodes

van een maand of meer, zonder dat u vervolgingsproblemen kende, wat de appreciatie van het CGVS

over de gewijzigde veiligheidssituatie en Bagdad bevestigt.”

De bestreden beslissing vervolgt terecht:

“U legde daarnaast ook een medisch attest neer van het Medisch Centrum César de Paepe, stellende dat

u regelmatig moet worden opgenomen voor de behandeling van een chronische aandoening. U bevestigt

echter dat u dezelfde medicijnen en behandeling in Bagdad kan krijgen (CGVS, p. 9).”

“Weliswaar haalt u aan dat u nog steeds vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie vreest omwille

van de initieel in uw asielaanvraag aangehaalde redenen.
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Over deze elementen werd echter reeds een uitspraak gedaan in de beslissing tot toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus van 29 september 2014. Daaruit blijkt dat geen geloof kan gehecht

worden aan een actuele vervolgingsvrees in uwen hoofde omwille van deze redenen. Op heden zijn er

geen elementen voorhanden die tot een andere inschatting van uw asielmotieven zouden leiden.

Integendeel, uit de in uw dossier aanwezige stukken blijkt immers dat u de voorbije jaren verscheidene

malen naar Irak terugkeerde, hetgeen voorgaande vaststelling alleen maar bevestigt.”

Verzoekers herhaling van zijn eerdere problemen die hebben geleid tot de weigering van de

vluchtelingenstatus van 29 september 2014, werpt geen ander licht op bovenstaande motieven. Zijn

veelvuldige terugkeer naar Irak bevestigt enkel het gebrek aan geloofwaardigheid van enige nood aan

internationale bescherming.

Verzoeker stuurt met zijn betoog over zijn gezondheid en die van zijn dochter, aan op een onderzoek naar

de toekenning van een verblijfsstatus om andere redenen dan de behoefte aan internationale

bescherming in de zin van artikel 1, § 1, 16°, van de Vreemdelingenwet, namelijk op discretionaire basis,

uit mededogen of op humanitaire gronden (cfr. HvJ 18 december 2014, nr. C-542/13, punt 46), maar dit

valt buiten de bevoegdheid van de Raad. Daargelaten de vaststelling dat verzoeker zich thans

tegenspreekt dat de beschikbare en noodzakelijke behandeling in Irak niet van dezelfde kwaliteit is als

deze in België en soms zelfs helemaal niet beschikbaar, blijft ook verzoekers bewering dat hij verward

was en ernstig getraumatiseerd door wat er is gebeurd, vaag en wordt dit niet gestaafd door documenten.

Verzoeker voert geen argumenten aan die toelaten anderszins te besluiten, zodat de opheffing van zijn

subsidiaire beschermingsstatus wordt bevestigd.

2.4. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. De

Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De opheffing van de status van subsidiaire bescherming wordt bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig januari tweeduizend negentien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


