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nr. 218 418 van 18 maart 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DIRICKX

Italiëlei 213/15

2000 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 30 juli 2018 heeft

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

28 juni 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 13 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat N.

DIRICKX en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn. Hij heeft zich vluchteling verklaard op 31
januari 2007.

1.2. Op 25 september 2007 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(CGVS) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op grond van artikel 48/4, § 2, c) van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

(Vreemdelingenwet).
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1.3. Op 10 januari 2018 werd verzoeker door de Correctionele rechtbank te Antwerpen op tegenspraak

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel behalve 1 jaar effectief voor inbreuken op de

drugswetgeving, namelijk feiten van handel en bezit van verdovende middelen.

1.4. Op 7 februari 2018 ontving het CGVS een brief waarin de Dienst Vreemdelingenzaken de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen verzocht om de mogelijkheid van intrekking

van uw subsidiaire beschermingsstatus te evalueren en een advies te geven in het kader van een

eventuele verwijderingsmaatregel.

1.5. Op 28 juni 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 55/5/1 § 2 van de

Vreemdelingenwet.

1.6. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, die de Iraakse nationaliteit bezit en het sjiitisch geloof aanhangt, verklaart afkomstig te zijn van

Bagdad in Centraal-Irak.

Op 31 januari 2007 diende u in België een verzoek om internationale bescherming in. U verklaarde toen

dat u problemen kende met de extremistische soennitische militie ‘Jaysh al Omar’ (het leger van Omar).

Zij zouden uw jongere broer hebben ontvoerd en na betaling van losgeld weer hebben vrijgelaten. Zij

zouden ook uw ouderlijk huis in de wijk ‘al Hurryah’ verschillende keren hebben beschoten, waarna u

met uw familie naar de sjiitische regio Khadimyah zou zijn gevlucht. U zou er ongeveer achttien dagen

hebben verbleven en in november 2006, in het bezit van uw Iraaks paspoort, Syrië zijn ingereisd. U zou

er ongeveer een maand hebben verbleven en vervolgens met een vervalst paspoort vanuit de

luchthaven van Damascus naar België zijn afgereisd waar u op 31 januari 2007 een verzoek om

internationale bescherming indiende. U verklaarde niet naar Irak te kunnen terugkeren uit vrees als sjiiet

gedood te zullen worden door gewapende soennitische groeperingen.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) nam op 25 september

2007 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus omdat er geen geloof kon worden gehecht

aan uw voorgehouden problemen met een militie. Gezien uw afkomst uit Bagdad wel geloofwaardig

werd geacht, kreeg u de subsidiaire beschermingsstatus toegekend. U ging niet in beroep tegen deze

beslissing.

Op 10 januari 2018 werd u door de Correctionele rechtbank te Antwerpen op tegenspraak veroordeeld

tot een gevangenisstraf van 2 jaren met uitstel behalve 1 jaar effectief voor inbreuken op de

drugswetgeving, namelijk feiten van handel en bezit van verdovende middelen.

Op 7 februari 2018 ontving het CGVS een brief waarin de Dienst Vreemdelingenzaken de

Commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en Staatlozen verzocht om de mogelijkheid van intrekking

van uw subsidiaire beschermingsstatus te evalueren en een advies te geven in het kader van een

eventuele verwijderingsmaatregel.

Op 23 mei 2018 werd u gehoord door het CGVS. U stelt dat u misleid werd door bepaalde mensen, dat

u een fout gemaakt heeft en dat u uw lesje geleerd heeft. U zegt dat u uw beschermingsstatus wenst te

behouden en wijst vooreerst naar uw situatie in België. U bent hier gehuwd met een Marokkaanse

vrouw en bent vader van een zoon. Er is een tweede kind op komst. Verder heeft u ernstige medische

klachten. U heeft hartproblemen, werd meermaals geopereerd, moet wekelijks op controle bij een arts

en neemt medicatie die in Bagdad misschien niet voorhanden is. Verder herhaalt u dat u in Bagdad door

een militie werd geviseerd. Zij doodden uw broer Mohammad, u zou wel eens het volgende slachtoffer

kunnen zijn.

Ter staving van uw verklaringen legt u bewijs neer voor uw medische problemen.

B. Motivering

Op 25 september 2007 werd u de subsidiaire beschermingsstatus toegekend op grond van artikel 48/4

§2 c) van de Vreemdelingenwet.
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De toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus was ingegeven door de vaststelling dat in uw

regio van herkomst een reëel risico bestond 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 de subsidiaire

beschermingsstatus werd toegekend, uw status vandaag moet worden ingetrokken. Er dient te worden

gewezen op een nieuw element in uw administratief dossier, meer bepaald een vonnis van de

Correctionele rechtbank te Antwerpen van 10 januari 2017.

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 wordt of had moeten zijn. Artikel 55/4, § 1 c) stipuleert dat

een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen

zijn om aan te nemen dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd.

Uit dit vonnis blijkt dat u veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel behalve 1 jaar

effectief voor feiten van handel en bezit van verdovende middelen. Uit de feiten blijkt dat u in de periode

tussen 9 juli 2017 en 11 november 2017 op regelmatige basis cocaïne verkocht vanuit uw

drankgelegenheid “Noor”. De Correctionele rechtbank te Antwerpen achtte de feiten die u ten laste

werden gelegd als bewezen en oordeelde (zie pagina 4 van het vonnis): “De feiten van de

tenlastelegging zijn ernstig. Drugshandel en bezit zijn ernstig. Drugs leiden tot randcriminaliteit en

maatschappelijke overlast. Bovendien wordt de gezondheid van de gebruiker in gevaar gebracht. De

feiten dragen bij tot een groeiende plaag aan drugsdealers die overlast in onze

maatschappij veroorzaken en een gevaar vormen voor de burger die zich op die manier probleemloos

kan bevoorraden.”

Uit de motivering en de strafmaat van het vonnis van 10 januari 2018 blijkt duidelijk dat het ernstige

feiten betreffen.

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 23 mei 2018 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

evenwel niet rechtvaardigen.

U erkent dat u veroordeeld werd voor drugsfeiten maar stelt dat u misleid werd door bepaalde mensen.

Uiteindelijk erkent u wel dat u een fout gemaakt heeft, maar stelt dat u verder geen strafrechtelijk

verleden heeft en uw lesje heeft geleerd. Dat u aangeeft dat u werd misleid en dat men misbruik zou

hebben gemaakt van uw onwetendheid, wijzigt evenwel niets aan de vaststelling dat u effectief werd

veroordeeld.

Daarnaast wijst u op enkele elementen die eerder van sociale en economische aard zijn. U werpt op dat

u hier een gezin heeft gesticht en vader bent geworden. U wil bij uw familie zijn en zegt dat uw

Marokkaanse vrouw zich niet in Bagdad kan vestigen. Hierover dient opgemerkt te worden dat de

schending van het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven zoals gewaarborgd door

artikel 8 EVRM enkel dienstig kan worden aangevoerd wanneer het gezinsleven daadwerkelijk

geschonden dreigt te worden. Een beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus houdt

geen schending in van het desbetreffend artikel. Onderhavige beslissing bevat immers geen

verwijderingsmaatregel en heeft dan ook niet tot gevolg dat er op ongeoorloofde of op disproportionele

wijze wordt ingemengd in uw privéleven of dat u feitelijk gescheiden wordt van uw partner. Het is dus

pas op het ogenblik dat aan u daadwerkelijk een bevel wordt afgeleverd, dat een onderzoek naar de

mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM zich opdringt.

Verder verklaart u ernstige medische problemen te hebben. U bent hartpatiënt en heeft diverse

chirurgische ingrepen ondergaan. U zou ook regelmatig op controle bij een arts gaan en dient heel wat

medicijnen te nemen. Dat u medisch opgevolgd wordt, doet evenmin afbreuk aan de ernstige feiten

waarvan vaststaat dat u ze gepleegd hebt. Uw verklaring dat u nood heeft aan een medische

behandeling en medicatie is bijgevolg evenmin voldoende om te kunnen besluiten tot het behoud van

uw subsidiaire beschermingsstatus.
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Bovendien merkt het CGVS op dat uit het door u gefaxte medische attest blijkt dat u inderdaad

hartproblemen heeft maar dat u anderzijds wel mobiel blijft. Alleszins verklaarde u op 28 september

2017 bij uw cardioloog dat u de week nadien naar Irak ging met verlof. Dit wijst er daarenboven op dat u

in Irak weinig te vrezen heeft.

Desondanks verwijst u nogmaals naar uw problemen in Irak en de asielmotieven die u in het kader van

uw verzoek om internationale bescherming hebt aangehaald. Deze elementen werpen echter geen

ander licht op de motieven om uw subsidiaire beschermingsstatus in te trekken. Zij worden wel

meegenomen in het advies aangaande een eventuele verwijdering van het Belgisch grondgebied (cf.

infra).

Geen van bovenstaande elementen doet afbreuk aan de vaststelling dat u werd veroordeeld voor het

plegen van een ernstig misdrijf.

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,

§ 1 dient hij een advies te verstrekken over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Wat betreft uw verwijzing naar de problemen die u in

Bagdad zou hebben gekend, meer bepaald uw vrees voor de militie die u en uw familie zou hebben

belaagd, merkt het CGVS op dat al in de beslissing van 25 september 2007 werd uiteengezet dat deze

asielmotieven een toekenning van de vluchtelingenstatus niet rechtvaardigden aangezien uit analyse

van uw asielaanvraag bleek dat uw relaas niet geloofwaardig was.

Dat u een bedrieglijk relaas bracht, kan niet worden betwijfeld en wordt heden nogmaals bevestigt. Zo

zegt u nu dat u werd geviseerd door het sjiitische Mehdi leger (CGVS, p.5), terwijl u in 2007 beweerde

dat u problemen kende met de extremistische soennitische militie ‘Jaysh al Omar’ (CGVS, 19 september

2007, p.5). U verklaart ook dat u Irak verliet nadat de militie uw broer Mohammad doodde (CGVS, p.5),

terwijl u eerder nog beweerde dat Mohammad bij een auto-ongeluk het leven liet (CGVS, 19 september

2007, p.2).

Gezien bovenstaande bestaan er geen redenen om te veronderstellen dat een terugkeer naar Bagdad,

Centraal- Irak in strijd is met de artikelen 48/3 en 48/4, § 2 a) of b) van de vreemdelingenwet.

Evenmin zijn er redenen om te veronderstellen dat een terugkeer naar Bagdad, Centraal-Irak een

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

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak werd het “UNHCR Position on Returns to Iraq”

van 14 november 2016 in rekening genomen. Zowel uit dit advies, als uit de COI Focus “Irak: De

veiligheidssituatie in Bagdad” van 26 maart 2018 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat ISIS sinds 2015 meer en meer werd teruggedrongen. Op 9 december

2017 kondigde eerste minister Haider al-Abadi dat het laatste stukje ISIS-territorium op Iraaks

grondgebied was veroverd, en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de

terreurorganisatie. Het door ISIS uitgeroepen kalifaat is volledig verdwenen. Dit belet evenwel niet dat

ISIS verder terroristische aanslagen pleegt op het Iraakse grondgebied.

Uit dezelfde informatie blijkt 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 herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad te worden

beoordeeld. Dit gebied omvat de hoofdstad Bagdad en het omliggende gebied, inclusief Tarmia Taji,

Hosseinia, Abu Ghraib, Sabaa al-Bour, Nahrawan, Mada’in, Mahmudiya, Yusufiya en Latifiya .

De hoofdstad en de hele provincie Bagdad bevinden zich onder controle van de Iraakse regering. De

beveiliging van Bagdad geniet nog altijd een hoge prioriteit en een substantieel deel van het leger en de

Federale Politie staat in voor de veiligheid van de hoofdstad.

Het geweld dat in de provincie Bagdad plaatsvindt neemt in hoofdzaak de vorm van terreuraanslagen

enerzijds en mishandelingen, ontvoeringen en moorden anderzijds. Het gros van de terroristische

aanslagen zijn toe te schrijven aan ISIS. Hoewel de groepering zowel de Irakese veiligheidsdiensten

(politie en leger), als burgers tot doelwit heeft, is het duidelijk dat de terreurcampagne van ISIS
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hoofdzakelijk op burgers gericht is. Het aantal door ISIS uitgevoerde aanslagen in Bagdad is vanaf

begin 2017 sterk teruggelopen in vergelijking met de situatie van 2014 tot 2016. Niet alleen de

frequentie maar ook de zwaarte van de aanslagen is in 2017, in vergelijking met 2015 en 2016, verder

afgenomen. Deze trend werd aan het begin van de ramadan in mei 2017 weliswaar kort onderbroken.

Net zoals in de vorige jaren lanceerde ISIS toen een “ramadanoffensief” met een toename van

aanslagen in heel Irak. Het geweld nam daarna echter opnieuw verder af. ISIS bedient zich

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

guerrillastrijders met infanteriewapens. Aanvallen waarbij militaire tactieken worden gehanteerd zijn

uitzonderlijk. Er vinden nog nauwelijks door ISIS gepleegde zware aanslagen plaats. 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.

Het offensief dat 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 ISIS in Bagdad veranderd zijn.. De sjiitische milities blijken op hun beurt

evenwel, 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. Soennieten die afkomstig zijn

uit andere regio’s van Irak (IDP’s) worden daarbij meer geviseerd. Uit de beschikbare informatie blijkt

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

aard is.

Het geweld in de provincie Bagdad heeft tot gevolg dat er maandelijks doden en gewonden te betreuren

vallen. Het aantal incidenten is echter sinds november 2016 gevoelig gedaald en dit tot op een niveau

zoals voor het laatst in 2012 gezien. Ook het aantal geweldincidenten is over de hele lijn teruggelopen:

minder autobommen, minder IED’s, en ook minder aan het conflict gerelateerde moorden. Deze trend

houdt ook heel 2017 en in de eerste maanden van 2018 aan.

Niettegenstaande het geweld in Bagdad slachtoffers opeist, dienen ook andere objectieve elementen

meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Bagdad teneinde te kunnen

vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger

die terugkeert naar Bagdad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn het aantal

conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het

conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met 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 Bagdad te verlaten.

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 op het gehele grondgebied van de provincie Bagdaddat een oppervlakte

van 4555 km² heeft en iets meer dan 7 miljoen inwoners heeft.

De impact van het geweld op het dagelijkse leven van de burgers in Bagdad is gemengd: enerzijds

worden verplaatsingen bemoeilijkt door de controleposten (die nu wel meer en meer worden

afgebouwd), maar anderzijds is Bagdad 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, pretparken enz. blijven er

geopend. Gezinnen komen buiten om inkopen te doen, uit te gaan eten of te wandelen. Ook het

cultureel leven staat er niet stil. Goederen worden verhandeld en zijn vrij verkrijgbaar, al is de

levensduurte in Bagdad gestegen. De economische situatie is echter zodanig verslechterd dat de

ontevredenheid onder de bevolking sterk is toegenomen. Er zijn talrijke betogingen tegen het falende

beleid van de overheid om de infrastructuur op punt te brengen, en vooral ook tegen de

alomtegenwoordige corruptie.



RvV X - Pagina 6

De scholen en universiteiten zijn open, en er is gezondheidszorg beschikbaar, al staat de laatste zwaar

onder druk en is de toegang tot dit systeem (vooral voor IDP’s) moeilijk. Anderzijds is het aantal IDP’s in

Bagdad het afgelopen jaar sterk geslonken. Dit heeft de druk op gastgezinne, de huurmarkt en

openbare dienst verlening verlaagd.

Verplaatsingen in de stad worden enerzijds weliswaar bemoeilijkt door de talrijke checkpoints (die nu

wel meer en meer worden afgebouwd), maar anderzijds werd het al meer dan tien jaar geldende

nachtelijke uitgaansverbod opgeheven, en is er geen sprake van om het terug in te voeren. De

verkeerswegen blijven open, en de internationale luchthaven is operationeel.

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.

Het CGVS wijst er tot slot op dat nergens in het standpunt van het UNHCR inzake de terugkeer naar

Irak (UNHCR Position on Returns to Iraq” van 14 november 2016) geadviseerd wordt om voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm van

bescherming te bieden.UNHCR stelt nergens dat Irakezen die afkomstig zijn uit Bagdad niet naar

Bagdad kunnen worden teruggestuurd. Het standpunt van UNHCR van 14 november 2016 is bijgevolg

een duidelijke aanwijzing dat de situatie in Bagdad niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet.

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 in 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). Daar de veiligheidssituatie sindsdien opmerkelijk verbeterd is, is

deze beoordeling van het EHRM anno 2017 nog steeds geldig.

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. Als een uit Bagdad afkomstig Irakese asielzoeker omwille van zijn of haar

specifieke profiel bescherming nodig heeft, wordt die dan ook verleend. 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.

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

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

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

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.

Gelet op het geheel bovenstaande vaststellingen is het CGVS van oordeel dat u mag worden

teruggeleid naar Irak. 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 het beroep

2.1. Verzoekschrift
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Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 30 juli 2018 in een enig middel de schending aan van

“artikelen 48/3 en 48/4 VW, schending van de materiële motiveringsplicht, schending van het

redelijkheidsbeginsel, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, schending van artikel 3 EVRM,

schending van artikel 33.1 Vluchtelingenverdrag, artikel 3.1 Anti-Folterverdrag”.

Verzoeker vervolgt: “De subsidiaire beschermingsstatus van verzoeker wordt ingetrokken omdat de

Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CG) van oordeel is dat

verzoeker zich heeft schuldig gemaakt aan ernstige feiten. De CG verwijst naar een vonnis van de

correctionele rechtbank te Antwerpen van 10 januari 2018. Eveneens volgens de CG zijn er geen

redenen om te veronderstellen dat een terugkeer in strijd is met de artikelen 48/3 en 48/4, 62 a), b) of

c)”.

Verzoeker haalt artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aan en stelt: “Verzoeker is van oordeel dat, in

tegenstelling tot wat het Commissariaat-generaal beweert, uit beschikbare informatie blijkt dat hij een

reëel risico zou lopen om te worden blootgesteld aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn

persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, b) en c) van de vreemdelingewet”. Hij verwijst naar de COI

Focus van 26 maart 2018, in het bijzonder (p.43) “"De gezondheidszorg staat onder druk door de sterke

toestroom van binnenlandse vluchtelingen. Veel artsen hebben het land verlaten na 2003, en de

investeringen in de gezondheidszorg zijn niet voldoende om de toegenomen vraag in Bagdad op te

vangen. Artsen in de hoofdstad klagen over een tekort aan medisch materiaal en medicijnen, te weinig

ziekenhuizen en de dreigementen en het geweld van familieleden van overleden patiënten. Artsen lopen

ook gevaar om beroofd of ontvoerd te worden voor losgeld.

- Bagdad behoort tot de probleemgebieden wat de drinkwaterbevoorrading en de sanitaire inrichtingen

betreft. Dit brengt vooral in overbevolkte wijken gezondheidsproblemen met zich mee. Er is een uitbraak

van choiera in Irak vastgesteld vanaf einde augustus 2015, met 4.858 bevestigde gevallen tussen 30

augustus en 16 november 2015 in het hele land, ook in Bagdad. Volgens een melding van de

gezondheidsdienst van het district Karkh waren er in dit deel van Bagdad tot 22 september 2015 84

bevestigde gevallen. In 2016 en 2017 kwam het niet tot een uitbraak van cholera in de hoofdstedelijke

provincie”.

Verzoeker meent dat zelfs zo de Raad zou oordelen dat er in Bagdad geen sprake is van willekeurig

geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, b) en c) van de Vreemdelingenwet, een terugkeer naar Bagdad

verzoeker zonder twijfel aan foltering of onmenselijke of vernederende behandelingen zou blootstellen

zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet. “Het geweld dat in Bagdad plaatsvindt

en de situatie in de hoofdstad is naar mening van verzoeker immers van die aard dat hij in geval van

terugkeer het risico zou lopen om te worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM. Zoals erkend in de bestreden beslissing is verzoeker

ziek en lijdt hij aan een ernstige hartproblematiek. Verzoeker is 100% arbeidsongeschikt en heeft op

korte termijn een harttransplantatie nodig. Volgens het toegevoegd medisch attest en de schriftelijk

opmerking van Dr. Heyvaert betreft verzoeker een "patiënt met zeer ernstig hartlijden waarvoor in de

toekomst transplantatie waarschijnlijk de enige optie is. Dit kan vermoedelijk in Irak niet gebeuren. " Uit

bovengaande informatie is het absoluut niet zeker dat verzoeker aan de noodzakelijke medicatie,

opvolging, hartoperatie etc. kan komen en de toegang zal krijgen tot voldoende medische diensten en

artsen. Hij besluit dat een terugkeer daarom is uitgesloten.

Verzoeker herinnert aan dat het “refoulementverbod (artikel 3 EVRM en artikel 3.1 Anti-Folterverdrag)

werd erkend door het EHRM in de arresten Soering en Cruz Varas. Het verbod geldt voor iedereen.

Artikel 3 EVRM is absoluut. (arrest Chahal). Er is geen uitsluitingsmogelijkheid. Bovendien kan

verzoeker deze argumenten niet meer aanvoeren voor enige andere instantie in België zodat hij ook niet

op een andere manier kan beschermd worden of deze artikelen kan inroepen. Volgens het UN-

Committee against Torture houdt artikel 3 EVRM geen recht op asiel in, maar verplicht het de

verdragssluitende staten wel om, in geval van verbod tot uitzetting passende maatregelen te nemen: bv

tijdelijke beschermingsstatus verlenen.(VAN HEULE, D., Vluchtelingen, een overzicht, 1998, Mys en

Breesch, Gent, p. 270)”.

Verzoeker besluit: “Verzoeker vreest zoals eerder uiteengezet nog steeds voor zijn leven. Verzoeker

wordt er blootgesteld aan de schending van de meest fundamentele mensenrechten, namelijk recht op

lichamelijke integriteit en recht op leven”.

2.2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.3. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 55/5/1, § 2, 1° en § 3 van de

Vreemdelingenwet.

Artikel 55/5/1, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet 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.”.

2.4. De bestreden beslissing bestaat derhalve uit twee op zichzelf staande onderdelen.

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

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

ingevolge de vaststelling dat in casu verzoeker veroordeeld werd voor een ernstig misdrijf in de zin van

artikel 55/4, § 1, c) van de Vreemdelingenwet.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft deze bevoegdheid op grond van

artikel 57/6, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: “De Commissaris-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd: (…)

6° om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus op grond van de artikelen 55/3/1 en

55/5/1 in te trekken;”.

Artikel 55/4, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: “Een vreemdeling wordt uitgesloten van de

subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat:

(…)

c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd;

Het eerste lid is van toepassing op personen die aanzetten tot of anderszins deelnemen aan de

hierboven genoemde misdrijven of daden.”.

In de memorie van toelichting bij het ontwerp dat heeft geleid tot de invoeging van artikel 55/4 van de

Vreemdelingenwet wordt “voor de invulling van het begrip ‘ernstig misdrijf’ mutatis mutandis verwezen

[…] naar de punten 155 tot 158 van de ‘Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de

réfugiés’, uitgegeven door de UNHCR (Genève, 1979, herwerkt in januari 1992, niet beschikbaar in het

Nederlands)” (Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 51-2478/001, 109).

Punt 155 van deze ‘Guide des procédures’ bepaalt : «Il est difficile de définir ce qui constitue un crime

«grave» de droit commun aux fins de la clause d'exclusion à l'examen, d'autant que le mot «crime»

revêt des acceptions différentes selon les systèmes juridiques. Dans certains pays, le mot «crime» ne

vise que les délits d'un caractère grave; dans d'autres pays, il peut désigner toute une catégorie

d'infractions allant du simple larcin jusqu'au meurtre. Dans le présent contexte, cependant, un crime

«grave» doit être un meurtre ou une autre infraction que la loi punit d'une peine très grave. Des

infractions mineures pour lesquelles sont prévues des peines modérées ne sont pas des causes

d'exclusion en vertu de la section F b) de l'article premier, même si elles sont techniquement qualifiées

de «crimes» dans le droit pénal du pays considéré. »

“155. Het is moeilijk een definitie te geven van wat in het licht van de voorliggende uitsluitingsclausule

een “ernstig’, niet-politiek misdrijf vormt, te meer daar het woord “misdrijf’ verschillende betekenissen

heeft naargelang van het rechtstelsel. In sommige staten slaat het woord “misdrijf’ alleen op zware

strafbare feiten; in andere staten wordt daarmee verwezen naar een hele categorie strafbare feiten,

gaande van een gewone kruimeldiefstal tot doodslag. In de huidige context wordt onder een “ernstig

misdrijf’ evenwel alleen verstaan doodslag of een ander feit waarop krachtens de wet een zeer zware

straf staat. Lichtere strafbare feiten waarop geen zware straffen staan, zijn geen uitsluitingsclausules

krachtens afdeling F b) van artikel 1, zelfs indien ze in het strafrecht van de staat in kwestie als “misdrijf’

worden bestempeld.” (vrije vertaling zoals aangehaald Adv. RvS nr. 57.124/4 van 16 maart 2015, bij de

wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de
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bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale

bescherming, Parl.St. Kamer, 2014-2015, nr. 54-1197/001, p. 53-54).

2.6. Verschillende criteria kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van de ernst van een misdrijf,

waaronder:

- de aard van de daad: dit houdt de beoordeling in van de mate van geweld, de modus operandi, het

gebruik van een dodelijk wapen, etc.;

- de straf: een verwijzing naar de maximumstraf kan worden gemaakt die kan worden opgelegd of de

lengte van de opgelegde straf bij een veroordeling;

- de werkelijke schade: hier is het noodzakelijk om de daadwerkelijke schade te beoordelen die kan

worden toegebracht of op de persoon of het slachtoffer, of op de eigendom;

- de toegepaste procedureregels om het misdrijf te vervolgen: dit criterium vereist een overweging van

de procedurele normen die van toepassing zijn, bijvoorbeeld of het misdrijf wordt beschouwd als een

overtreding of een misdaad.

Elk van deze factoren, op zich of in combinatie, kan leiden tot de conclusie dat het misdrijf wordt

gekwalificeerd als “ernstig” (zie EASO, “Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive

(2011/95/EU) A Judicial Analysis”, January 2016, p. 24, 37).

2.7. In het kader van een beoordeling van de ernst van de gestelde daden en van de individuele

verantwoordelijkheid van de betrokkene wordt rekening gehouden met alle omstandigheden die deze

daden en de situatie van deze persoon kenmerken, zodat geen afzonderlijke evenredigheids- of

proportionaliteitstoetsing moet worden gemaakt door de commissaris-generaal wanneer hij tot de

conclusie komt dat artikel 55/4, § 1, c) van de Vreemdelingenwet van toepassing is (mutatis mutandis

HvJ 9 november 2010, gevoegde zaken C-57/09 en C-101/09, B. en D., § 109).

De individuele verantwoordelijkheid voor een ernstig misdrijf moet blijken en deze vloeit in het algemeen

voort uit het feit dat de betrokkene bewust het misdrijf heeft gepleegd of er op substantiële wijze aan

heeft bijgedragen. Het is niet vereist dat hij het misdrijf fysiek heeft gepleegd, het aanzetten tot, de

medeplichtigheid of de deelname aan een gemeenschappelijk criminele onderneming kunnen volstaan

(RvS 24 mei 2016, nr. 234.824).

2.8. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 10 januari 2017 door de Correctionele

rechtbank te Antwerpen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel behalve 1 jaar

effectief voor feiten van handel en bezit van verdovende middelen. Uit de feiten blijkt dat verzoeker in de

periode tussen 9 juli 2017 en 11 november 2017 op regelmatige basis cocaïne verkocht vanuit zijn

drankgelegenheid “Noor”. De Correctionele rechtbank te Antwerpen achtte de te laste gelegde feiten als

bewezen en oordeelde “De feiten van de tenlastelegging zijn ernstig. Drugshandel en bezit zijn ernstig.

Drugs leiden tot randcriminaliteit en maatschappelijke overlast. Bovendien wordt de gezondheid van de

gebruiker in gevaar gebracht. De feiten dragen bij tot een groeiende plaag aan drugsdealers die overlast

in onze maatschappij veroorzaken en een gevaar vormen voor de burger die zich op die manier

probleemloos kan bevoorraden.”

Uit de motivering en de strafmaat van het vonnis van 10 januari 2018 blijkt duidelijk dat het ernstige

feiten betreffen alsook verzoekers individuele verantwoordelijkheid. Immers verzoeker heeft bewust over

een hele periode het misdrijf gepleegd. Hij heeft op substantiële wijze bijgedragen in de handel van

cocaïne dat niet enkel de gezondheid van de gebruiker in gevaar brengt maar ook leidt tot

randcriminaliteit en maatschappelijke overlast (RvS 24 mei 2016, nr. 234.824).

2.9. Verzoeker ontkent de feiten niet. Hij meent wel dat hij niet naar Bagdad kan terugkeren omdat er

nog steeds een klimaat van willekeurig geweld heerst in de zin van artikel 48/4, § 2, c) en omdat een

terugkeer naar Bagdad verzoeker zou blootstellen aan foltering of onmenselijke of vernederende

behandelingen zou zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet omwille van zijn

medische toestand.

2.10. Met de door verzoeker aangehaalde elementen wordt geen afbreuk gedaan aan de vaststelling

dat verzoeker werd veroordeeld voor een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, § 1, c) van de

Vreemdelingenwet.

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

beschermingsstatuut en de daaruit voortvloeiende internationale bescherming.
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Het door verzoeker gepleegde misdrijf, waarvoor hij definitief werd veroordeeld op 10 januari 2018 dient

te worden gekwalificeerd als ernstig misdrijf 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 januari 2011 toegekende subsidiaire

beschermingsstatus.

2.12. Waar verzoeker nog meent hij niet naar Bagdad kan terugkeren omdat er nog steeds een klimaat

van willekeurig geweld heerst in de zin van artikel 48/4, § 2, c) en omdat een terugkeer naar Bagdad

verzoeker zou blootstellen aan foltering of onmenselijke of vernederende behandelingen zoals bepaald

in artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet omwille van zijn medische toestand, richt hij zich in

wezen tegen het in de bestreden beslissing verstrekte advies over de vraag of een

verwijderingsmaatregel naar het land van herkomst in overeenstemming is met de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet.

2.13. Het tweede onderdeel van de bestreden beslissing vloeit namelijk 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.

2.14. Artikel 48/4 bepaalt:

“ § 1.

De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2.

Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) 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”.

2.15. De Raad stelt vast dat de medische problemen van verzoeker niet ressorteren onder het

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

Het was duidelijk de bedoeling van de wetgever in een verschillende procedure te voorzien voor ernstig

zieke vreemdelingen, die een machtiging tot verblijf dienen aan te vragen, enerzijds en andere

personen, die de subsidiaire beschermingsstatus aanvragen en van wie de situatie in het kader van de

asielprocedure wordt onderzocht, anderzijds. Als rechtvaardigingsgrond voor dit verschil in behandeling

wordt gewezen op het objectief criterium van de grond van de aanvraag, namelijk het feit of die

aanvraag wordt ingediend op basis van de ernstige ziekte waaraan de aanvrager lijdt, dan wel op basis

van een andere vorm van ernstige schade, die het mogelijk maakt een beroep te doen op de subsidiaire

bescherming (Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, p. 9-10).

Dit uit zich dan ook in de bewoordingen van artikel 48/4, waarin het voeren van een parallelle procedure

omwille van medische redenen wordt uitgesloten door te stellen dat “de subsidiaire beschermingsstatus

wordt toegekend aan de vreemdeling, (…) die geen beroep kan doen op artikel 9ter (…)”.

Verzoeker dient voor de beoordeling van de door hem ingeroepen medische problemen de geëigende

procedure te volgen, met name deze van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.

Een aanvraag in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet sluit inderdaad niet uit dat de

aanvrager daarnaast om subsidiaire bescherming verzoekt op grond van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet, zij het gesteund op andere dan medische gronden.
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2.16. Inzake de toepassing van artikelen 48/3 en 48/4 adviseerde het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen als volgt: “Wat betreft uw verwijzing naar de problemen die u in Bagdad

zou hebben gekend, meer bepaald uw vrees voor de militie die u en uw familie zou hebben belaagd,

merkt het CGVS op dat al in de beslissing van 25 september 2007 werd uiteengezet dat deze

asielmotieven een toekenning van de vluchtelingenstatus niet rechtvaardigden aangezien uit analyse

van uw asielaanvraag bleek dat uw relaas niet geloofwaardig was. Dat u een bedrieglijk relaas bracht,

kan niet worden betwijfeld en wordt heden nogmaals bevestigt. Zo zegt u nu dat u werd geviseerd door

het sjiitische Mehdi leger (CGVS, p.5), terwijl u in 2007 beweerde dat u problemen kende met de

extremistische soennitische militie ‘Jaysh al Omar’ (CGVS, 19 september 2007, p.5). U verklaart ook dat

u Irak verliet nadat de militie uw broer Mohammad doodde (CGVS, p.5), terwijl u eerder nog beweerde

dat Mohammad bij een auto-ongeluk het leven liet (CGVS, 19 september 2007, p.2).

Gezien bovenstaande bestaan er geen redenen om te veronderstellen dat een terugkeer naar Bagdad,

Centraal- Irak in strijd is met de artikelen 48/3 en 48/4, § 2 a) of b) van de vreemdelingenwet.

Evenmin zijn er redenen om te veronderstellen dat een terugkeer naar Bagdad, Centraal-Irak een

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

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak werd het “UNHCR Position on Returns to Iraq”

van 14 november 2016 in rekening genomen. Zowel uit dit advies, als uit de COI Focus “Irak: De

veiligheidssituatie in Bagdad” van 26 maart 2018 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat ISIS sinds 2015 meer en meer werd teruggedrongen. Op 9 december

2017 kondigde eerste minister Haider al-Abadi dat het laatste stukje ISIS-territorium op Iraaks

grondgebied was veroverd, en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de

terreurorganisatie. Het door ISIS uitgeroepen kalifaat is volledig verdwenen. Dit belet evenwel niet dat

ISIS verder terroristische aanslagen pleegt op het Iraakse grondgebied.

Uit dezelfde informatie blijkt 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 herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad te worden

beoordeeld. Dit gebied omvat de hoofdstad Bagdad en het omliggende gebied, inclusief Tarmia Taji,

Hosseinia, Abu Ghraib, Sabaa al-Bour, Nahrawan, Mada’in, Mahmudiya, Yusufiya en Latifiya .

De hoofdstad en de hele provincie Bagdad bevinden zich onder controle van de Iraakse regering. De

beveiliging van Bagdad geniet nog altijd een hoge prioriteit en een substantieel deel van het leger en de

Federale Politie staat in voor de veiligheid van de hoofdstad.

Het geweld dat in de provincie Bagdad plaatsvindt neemt in hoofdzaak de vorm van terreuraanslagen

enerzijds en mishandelingen, ontvoeringen en moorden anderzijds. Het gros van de terroristische

aanslagen zijn toe te schrijven aan ISIS. Hoewel de groepering zowel de Irakese veiligheidsdiensten

(politie en leger), als burgers tot doelwit heeft, is het duidelijk dat de terreurcampagne van ISIS

hoofdzakelijk op burgers gericht is. Het aantal door ISIS uitgevoerde aanslagen in Bagdad is vanaf begin

2017 sterk teruggelopen in vergelijking met de situatie van 2014 tot 2016. Niet alleen de frequentie maar

ook de zwaarte van de aanslagen is in 2017, in vergelijking met 2015 en 2016, verder afgenomen. Deze

trend werd aan het begin van de ramadan in mei 2017 weliswaar kort onderbroken. Net zoals in de

vorige jaren lanceerde ISIS toen een “ramadanoffensief” met een toename van aanslagen in heel Irak.

Het geweld nam daarna echter opnieuw verder af. ISIS bedient zich nog nauwelijks van gecombineerde

militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen door guerrillastrijders met infanteriewapens.

Aanvallen waarbij militaire tactieken worden gehanteerd zijn uitzonderlijk. Er vinden nog nauwelijks door

ISIS gepleegde zware aanslagen plaats. 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.

Het offensief dat 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 ISIS in Bagdad veranderd zijn.. De sjiitische milities blijken op hun beurt

evenwel, 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. Soennieten die afkomstig zijn

uit andere regio’s van Irak (IDP’s) worden daarbij meer geviseerd. Uit de beschikbare informatie blijkt

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

aard is.



RvV X - Pagina 12

Het geweld in de provincie Bagdad heeft tot gevolg dat er maandelijks doden en gewonden te betreuren

vallen. Het aantal incidenten is echter sinds november 2016 gevoelig gedaald en dit tot op een niveau

zoals voor het laatst in 2012 gezien. Ook het aantal geweldincidenten is over de hele lijn teruggelopen:

minder autobommen, minder IED’s, en ook minder aan het conflict gerelateerde moorden. Deze trend

houdt ook heel 2017 en in de eerste maanden van 2018 aan.

Niettegenstaande het geweld in Bagdad slachtoffers opeist, dienen ook andere objectieve elementen

meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Bagdad teneinde te kunnen

vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger

die terugkeert naar Bagdad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn het aantal

conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het

conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met 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 Bagdad te verlaten.

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 op het gehele grondgebied van de provincie Bagdad dat een oppervlakte van

4555 km² heeft en iets meer dan 7 miljoen inwoners heeft.

De impact van het geweld op het dagelijkse leven van de burgers in Bagdad is gemengd: enerzijds

worden verplaatsingen bemoeilijkt door de controleposten (die nu wel meer en meer worden

afgebouwd), maar anderzijds is Bagdad 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, pretparken enz. blijven er

geopend. Gezinnen komen buiten om inkopen te doen, uit te gaan eten of te wandelen. Ook het

cultureel leven staat er niet stil. Goederen worden verhandeld en zijn vrij verkrijgbaar, al is de

levensduurte in Bagdad gestegen. De economische situatie is echter zodanig verslechterd dat de

ontevredenheid onder de bevolking sterk is toegenomen. Er zijn talrijke betogingen tegen het falende

beleid van de overheid om de infrastructuur op punt te brengen, en vooral ook tegen de

alomtegenwoordige corruptie.

De scholen en universiteiten zijn open, en er is gezondheidszorg beschikbaar, al staat de laatste zwaar

onder druk en is de toegang tot dit systeem (vooral voor IDP’s) moeilijk. Anderzijds is het aantal IDP’s in

Bagdad het afgelopen jaar sterk geslonken. Dit heeft de druk op gastgezinnen, de huurmarkt en

openbare dienst verlening verlaagd.

Verplaatsingen in de stad worden enerzijds weliswaar bemoeilijkt door de talrijke checkpoints (die nu wel

meer en meer worden afgebouwd), maar anderzijds werd het al meer dan tien jaar geldende nachtelijke

uitgaansverbod opgeheven, en is er geen sprake van om het terug in te voeren. De verkeerswegen

blijven open, en de internationale luchthaven is operationeel.

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.

Het CGVS wijst er tot slot op dat nergens in het standpunt van het UNHCR inzake de terugkeer naar Irak

(UNHCR Position on Returns to Iraq” van 14 november 2016) geadviseerd wordt om voortgaande op

een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm van

bescherming te bieden. UNHCR stelt nergens dat Irakezen die afkomstig zijn uit Bagdad niet naar

Bagdad kunnen worden teruggestuurd. Het standpunt van UNHCR van 14 november 2016 is bijgevolg

een duidelijke aanwijzing dat de situatie in Bagdad niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet.

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 in 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). Daar de veiligheidssituatie sindsdien opmerkelijk verbeterd is, is deze

beoordeling van het EHRM anno 2017 nog steeds geldig.
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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. Als een uit Bagdad afkomstig Irakese asielzoeker omwille van zijn of haar

specifieke profiel bescherming nodig heeft, wordt die dan ook verleend. 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.

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

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

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

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld”.

2.17. De argumentatie in het verzoekschrift omtrent de gegronde vrees voor vervolging die verzoeker

stelt te koesteren in geval van terugkeer naar Irak, betreffende de actuele veiligheidssituatie in Irak in

het algemeen en in Bagdad in het bijzonder en over het reëel risico op het lijden van ernstige schade dat

verzoeker er naar eigen zeggen zou lopen in geval van terugkeer, en hiermee samenhangend de

aangevoerde schending van artikel 1 (A ) van het Verdrag van Genève en van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, is in casu dan ook niet dienstig.

2.18. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat zich actueel een intrekking van de

subsidiaire beschermingsstatus opdringt zoals bepaald in artikel 55/5/1, § 2, 1° van de

Vreemdelingenwet daar niet kan betwijfeld worden dat er ten aanzien van verzoeker ernstige redenen

zijn om aan te nemen dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd in de zin van artikel 55/4, § 1, eerste lid,

c) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker werd immers definitief veroordeeld voor een dergelijk ernstig

misdrijf.

2.19. 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.

Er worden geen gegrond middel aangevoerd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus wordt bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend negentien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


