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nr. 220 845 van 7 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. BAELDE

Gistelse Steenweg 229/1

8200 SINT-ANDRIES

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 18 januari 2019 heeft

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

20 december 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 januari 2019 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 7 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. VERBEKE loco advocaat J.

BAELDE en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Iraakse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van de wijk Abu Graib te Bagdad. U

bent een soenniet van Arabische origine.
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Op 12 januari 2015 diende u een verzoek in tot het bekomen van internationale bescherming bij de

Belgische autoriteiten. U verklaarde destijds in de wijk Dora, waar u opdat moment woonachtig was,

problemen te hebben gekregen met de sjiitische beweging ‘Asaib Ahl al Haqq’ omdat u er een cd-winkel

uitbaatte en omwille van uw soennitische achtergrond. U verliet Irak in december 2014 en verzocht op

12 januari 2015 om internationale bescherming bij de Belgische autoriteiten.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen nam op 29 april 2015 een

beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus omwille van de algemene situatie in

Bagdad. Aan de door u ingeroepen asielmotieven kon geen geloof worden gehecht waardoor de

vluchtelingenstatus u werd geweigerd.

Op 7 september 2018 ontving het CGVS een schrijven van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

opgesteld op 4 september 2018 met daarin informatie dat er nieuwe elementen aan het licht waren

gekomen die verband houden met uw subsidiaire beschermingsstatus. Uit informatie van de

luchtvaartpolitie te Gosselies, blijkt dat u op 11 augustus 2018 terugkeerde naar Irak met een Irakees

paspoort afgeleverd op 1 april 2014 door de Iraakse autoriteiten. U keerde terug naar België vanuit Irak

op 31 augustus 2018.

Op 20 november werd u opgeroepen om deze nieuwe elementen mondeling te komen toelichten op het

CGVS en kreeg u de mogelijkheid de redenen voor het behoud van uw status aan te halen. U

verklaarde te zijn teruggekeerd naar Erbil gelegen in de Koerdische Autonome Regio (KAR) om uw zus

bij te staan tijdens haar echtscheidingsprocedure. Uw zus vroeg de echtscheiding aan omdat zij in haar

huwelijk slachtoffer was van partnergeweld. Gezien u haar enige mannelijke familielid bent, vroeg uw

zus dat u haar zou bijstaan tijdens deze procedure. Enkele dagen nadat uw zus aangifte had gedaan

van partnergeweld vertrok u naar Erbil. U verbleef er gedurende drie weken en keerde terug op 31

augustus 2018. U verklaarde in die periode enkel in Erbil te hebben verbleven.

In het kader van de huidige procedure heroverweging van uw beschermingsstatus legt u de volgende

documenten neer: uw originele BIVR, uw originele Iraakse paspoort, een kopie van de identiteitskaart

van uw zus, een kopie van het nationaliteitsbewijs van uw zus, een kopie van de echtscheidingsakte van

uw zus opgesteld dd. 2/10/2018, een kopie van een medisch attest van uw zus ivm de mishandeling dd.

09/08/2018 en tenslotte een kopie van aangifte van partnergeweld dd. 09/08/2018

B. Motivering

U werd op 29 april 2015 de status van subsidiair beschermde 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). 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).
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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 te worden opgemerkt 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 rechtvaardigde. 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 schending van artikel 3 EVRM inhoudt (EHRM, J.K. and Others v.

Sweden, Application no. 59166/12, 23 augustus 2016, 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

Bagdad 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 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 Bagdad, dewelke plaatsvond 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 blijkt dat ISIS sinds 2015 meer en meer werd

teruggedrongen. Op 9 december 2017 kondigde eerste minister Haider al-Abadi aan 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. Het offensief dat IS vanaf juni 2014 in Irak voerde, 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.

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.
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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, 14 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.

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

(CGVS, p. 6) omwille van de initieel in uw asielverzoek aangehaalde redenen. Over deze elementen

werd echter reeds een uitspraak gedaan in de beslissing tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus van 29 april 2015. 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.
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Gelet op dit alles is het Commissariaat-generaal van mening dat de status van subsidiaire bescherming

die u op 29 april 2015 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. In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 49/2, § 4 van de wet van 15

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).

Verzoeker stelt:

“Per schrijven van 04.09.2018 verzocht de Directeur-generaal van de Federale Overheidsdienst

Binnenlandse Zaken aan het CGVS om het statuut van subsidiaire bescherming in hoofde van

verzoeker in te trekken op basis van artikel 49/2, § 4, eerste lid, tweede zin, en artikel 55/5/1, § 2, 2°,

van de Vreemdelingenwet alwaar verzoeker op 11.08.2018 was teruggekeerd naar IRAK (stuk 11).

Op 07.09.2018 ontving het CGVS dit verzoek vanwege de Directeur-generaal.

Artikel 49/2, § 4 Vw. stelt:

“De minister of zijn gemachtigde kan, gedurende het verblijf van beperkte duur van de vreemdeling, te

allen tijde aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen vragen de subsidiaire

beschermingsstatus die aan een vreemdeling werd toegekend, op te heffen overeenkomstig artikel 57/6,

eerste lid, 4°. De minister of zijn gemachtigde kan, tijdens de eerste tien jaar van het verblijf van de

vreemdeling, te rekenen vanaf de datum van de indiening van de asielaanvraag, te allen tijde aan de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen vragen de subsidiaire

beschermingsstatus die aan de vreemdeling werd toegekend, in te trekken overeenkomstig het artikel

55/5/1, § 1, of § 2, 2°.

De minister of zijn gemachtigde kan te allen tijde aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen vragen de subsidiaire beschermingsstatus die aan de vreemdeling werd toegekend, in

te trekken overeenkomstig artikel 55/5/1, § 2, 1°.

De minister of zijn gemachtigde zendt onverwijld aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen elk element in zijn bezit over dat een beslissing tot intrekking op basis van artikel

55/5/1 zou kunnen rechtvaardigen. Behoudens uitdrukkelijke aanwijzing in die zin, vormt het overzenden

van dergelijke elementen geen vraag tot intrekking van het statuut in de zin van het tweede lid. De

minister of zijn gemachtigde zendt tevens onverwijld aan de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen elk element in zijn bezit over dat een beslissing tot uitsluiting op basis

van artikel 55/4, § 2 zou kunnen rechtvaardigen.

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen neemt in geval van toepassing van

het eerste of het tweede lid binnen een termijn van zestig werkdagen een beslissing tot intrekking of

opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus of informeert de betrokkene en de minister of zijn

gemachtigde dat niet wordt overgegaan tot de intrekking of opheffing van dit statuut.”

In casu werd door de gemachtigde van de minister aan het CGVS verzocht om de subsidiaire

beschermingsstatus in te trekken overeenkomstig artikel 55/5/1, § 2, 2° Vw. zodat artikel 49/2, § 4,

vierde lid Vw. van toepassing is.

Op 07.09.2018 ontving het CGVS het verzoek vanwege de Directeur-generaal zodat uiterlijk op

30.11.2018, met name 60 werkdagen later, een beslissing diende te worden genomen door het CGVS.

In casu dateert de bestreden beslissing echter van 20.12.2018 zodat de beslissing manifest laattijdig

werd genomen.

In het licht van het bovenstaande dient de bestreden beslissing dd. 20.12.2018 te worden vernietigd.”

2.1.2. De termijn van zestig dagen die voorzien is in artikel 49/2, § 4, vierde lid van de

Vreemdelingenwet betreft een termijn van orde waarop, in geval van niet-naleving, geen sanctie staat.

Het eerste middel is ongegrond.

2.2.1. In het tweede middel worden navolgende schendingen aangevoerd:

“- Schending van artikel 48/4 Vw.;
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- Schending van artikel 55/5 Vw.;

- iuncto de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel als

algemene beginselen van behoorlijk bestuur.”

Verzoeker ontwikkelt het middel als volgt:

“In casu werd de subsidiaire beschermingsstatus in hoofde van verzoeker door het CGVS opgeheven

op grond van artikel 55/5 Vw. in plaats van op grond van artikel 55/5/1, § 2, 2° Vw. zoals verzocht door

de gemachtigde van de minister (zie supra).

Artikel 55/5 Vw. stelt:

“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 CGVS verwijst in de bestreden beslissing onder meer naar het gegeven dat “relatief gezien veel

personen naar Irak terugkeren”, waaronder ook personen afkomstig uit BAGDAD. Hieruit leidt het CGVS

af dat de omstandigheden in casu “voldoende ingrijpend” zijn en een “niet-voorbijgaand karakter”

hebben teneinde de subsidiaire beschermingsstatus in hoofde van verzoeker op te heffen.

Sic ?!

De meest recente COI Focus inzake de veiligheidssituatie in BAGDAD van 26.03.2018 stelt nochtans:

(…)

Ook het rapport “UNHCR Position on Returns to Iraq” dd. 14.11.2016 geeft duidelijk aan dat de

veiligheidssituatie in BAGDAD tot op heden zeer instabiel en onvoorspelbaar is: (…)

Daarnaast bevestigt dit objectief verslag tevens dat IRAK op heden een zeer ernstige humanitaire crisis

doormaakt waarbij miljoenen mensen dringend humanitaire hulp nodig hebben, terwijl zij op heden geen

enkele toegang hebben tot basisvoorzieningen en voedsel. De stelling van het CGVS in de bestreden

beslissing alsdat BAGDAD nog steeds een functionerende grootstad zou zijn waarbij de

overheidsdiensten daarenboven perfect zouden werken, smaakt dan ook erg wrang in het licht van deze

informatie: (…)

Het besluit van het rapport van UNHCR is dan ook zeer duidelijk en luidt als volgt: (…)

Vrij vertaald:

"Onder de huidige omstandigheden roept UNHCR de Staten op om zich te onthouden van het

gedwongen terugsturen van Irakezen die afkomstig zijn van gebieden van Irak die worden getroffen

door militaire actie, die kwetsbaar en onveilig blijven nadat ze werden heroverd van IS, of die nog steeds

onder controle zijn van IS. Deze personen, inclusief personen waarvan hun verzoek tot internationale

bescherming werd afgewezen, zouden niet mogen teruggestuurd worden naar hun woongebieden of

andere delen van het land. Veel Irakezen van deze gebieden zullen naar alle waarschijnlijkheid voldoen

aan de criteria van de Conventie van Genève van 1951 betreffende de vluchtelingenstatus. Indien de

criteria van de Vluchtelingenconventie van 1951 niet van toepassing zouden zijn, dan zullen bredere

vluchtelingencriteria zoals opgenomen in de relevante regionale instrumenten of complementaire

vormen van bescherming naar alle waarschijnlijkheid van toepassing zijn. Afhankelijk van het profiel van

de individuele zaak dienen uitsluitingsoverwegingen te worden onderzocht."

In het licht van het bovenstaande mag afdoende duidelijk zijn dat BAGDAD tot op heden nog steeds een

gebied is dat extreem kwetsbaar en onveilig is. Zo vond op 15.01.2018 een zware aanslag plaats in

BAGDAD waarbij tientallen mensen omkwamen (stuk 12). Twee zelfmoordterroristen brachten een

bomgordel tot ontploffing op een plein in het centrum van de stad.

Ook op 24.05.2018 vond een zelfmoordaanslag plaats in BAGDAD waarbij een man zich had

opgeblazen aan de ingang van het park Saqlawiyah alwaar honderden mensen die deelnamen aan de

ramadan zich verzameld hadden om er samen te eten (stuk 13).

Tot op heden is bovenvermelde richtlijn van UNHCR, alsdat bescherming hoogstwaarschijnlijk

noodzakelijk is, van kracht. Bescherming dient in dergelijke dossiers aldus de regel te zijn, met gebrek

aan bescherming als uitzondering.

Het feit dat intussen meer personen zouden zijn teruggekeerd naar BAGDAD/IRAK dient daarnaast

evident gekaderd te worden in het gegeven dat het CGVS in september 2015 een beslissingsstop heeft

ingevoerd wat betreft asielaanvragen door personen uit BAGDAD omdat de veiligheidssituatie aldaar

zogezegd verbeterd zou zijn.
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Dergelijk standpunt is echter volkomen in strijd met bovenvermelde objectieve rapporten. Deze

beslissingsstop was daarom uiteraard ingegeven vanwege het grote aantal asielzoekers afkomstig uit

BAGDAD in september 2015... Dit grote aantal was/is echter net te wijten aan de uiterst instabiele

veiligheidssituatie in BAGDAD tot op heden!

Ook werd door de toenmalige Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo FRANCKEN een actieve

ontradingspolitiek gevoerd waarbij door FRANCKEN een brief werd verstuurd naar alle Irakezen in de

Belgische opvangcentra. Volgens het Federaal Migratiecentrum Myria bevatte deze brief geen

objectieve informatie en diende dit vooral als afschrikkingsmiddel. Er werd door Myria dan ook klacht

ingediend tegen BELGIË bij de Europese Commissie (stuk 14): (…)

De toenmalige Staatssecretaris moedigde Irakezen op grond van niet-objectieve informatie aan om

terug te keren naar hun land van herkomst door voor te houden dat zij in BELGIË de noodzakelijke

bescherming niet zouden krijgen en vervolgens wordt deze terugkeer aangehaald als element ten

bewijze dat het op heden in BAGDAD/IRAK wél veilig zou zijn gelet op deze terugkeerders ?!

Dergelijke redenering is werkelijk absurd en bewijst hoegenaamd niet alsdat de huidige zogezegd

veranderde omstandigheden in BAGDAD in casu “voldoende ingrijpend” zijn en een “niet-voorbijgaand

karakter” hebben teneinde de subsidiaire beschermingsstatus in hoofde van verzoeker op te heffen.

In de bestreden beslissing verwijst het CGVS bovendien op geen enkele wijze in concreto naar de

specifieke bronnen waarop het CGVS zich baseert teneinde te stellen alsdat de veiligheidssituatie op

heden niet langer uitermate precair zou zijn (quod certe non).

De bestreden beslissing verwijst louter naar rechtspraak, doch haalt nergens enige concrete objectieve

bron aan waaruit zou blijken dat de huidige zogezegd veranderde omstandigheden in BAGDAD

voldoende ingrijpend zouden zijn en een niet-voorbijgaand karakter zouden hebben.

Het enige rapport waarnaar wordt verwezen betreft het hoger aangehaalde rapport “UNHCR Position on

Returns to Iraq” dd. 14.11.2016 waarbij dit rapport echter duidelijk aangeeft dat de veiligheidssituatie in

BAGDAD tot op heden zeer instabiel en onvoorspelbaar is (zie supra).

Doch er is meer,

De vraag tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus (en logischerwijze aldus ook de vraag

tot eventuele opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus) dient afzonderlijk en op individuele wijze

te worden onderzocht en beoordeeld waarbij rekening moet worden gehouden met de persoon van de

verzoeker en de specifieke gegevens van het dossier.

Verzoeker verwijst hiertoe naar een recent arrest van de Raad voor Vreemdelingen-betwistingen dd.

29.03.2018 waarbij andermaal werd bevestigd dat rekening dient te worden gehouden met de

persoonlijke omstandigheden in hoofde van de verzoeker bij de beoordeling van de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus (stuk 15): (…)

Zelfs indien er aldus in BAGDAD geen sprake meer zou zijn van een uitzonderlijke situatie waarbij de

mate van het blind geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat

verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een

ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) Vw., dan dient te

worden nagegaan of er in hoofde van verzoeker alsnog dergelijk reëel risico zou bestaan gelet op zijn

persoonlijke omstandigheden.

In casu is dit door het CGVS niet gebeurd. Het CGVS heeft in de bestreden beslissing op geen enkele

wijze rekening gehouden met het individuele profiel in hoofde van verzoeker. Er wordt louter een

abstracte analyse gemaakt van de actuele veiligheidssituatie BAGDAD, dit nota bene zonder vermelding

van enige concrete objectieve bron waarop men zich baseert…

Verzoeker betreft evenwel een soennitische moslim dewelke reeds meer dan vier jaar in het Westen

verblijft.

Het is vaststaande rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat soennitische moslims

in BAGDAD grotere risico’s lopen om slachtoffer te worden van meer individuele vormen van geweld

(zie onder meer arrest RvV nr. 170.821 dd. 29.06.2016: http://agii.be/sites/default/files/rvv_170821.pdf).

Ook de meest recente COI Focus inzake de veiligheidssituatie in BAGDAD van 26.03.2018 bevestigt:

(…)

Daarbij komt het gegeven dat verzoeker intussen reeds meer dan vier jaar in het Westen heeft

verbleven en bij gedwongen terugleiding naar BAGDAD het uitgelezen doelwit zou betekenen voor de

sjiitische milities.

Net omwille van de terugdrijving van ISIS (waarvan het geweld hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend,

gericht is op sjiitische burgers), is de feitelijke macht van de sjiitische milities immers sterk toegenomen

in IRAK: (…)

Ook de bestreden beslissing stelt letterlijk (stuk 1): “De Iraakse autoriteiten hebben, hierin bijgestaan

door de sjiitische milities, de politieke en administratieve controle over Bagdad.”
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Het betoog vanwege het CGVS in de bestreden beslissing dat ISIS sinds 2015 meer en meer wordt

teruggedrongen in de Iraakse hoofdstad doet bijgevolg niet ter zake alwaar het net de sjiitische milities

zijn die de grootste bedreiging vormen in hoofde van verzoeker die een soennitische moslim is.

Hierover wordt evenwel met geen woord gerept door het CGVS dewelke zich in de bestreden beslissing

verschuilt achter algemene boutades omtrent de veiligheidssituatie in BAGDAD zonder dit concreet toe

te passen op de persoonlijke situatie in hoofde van verzoeker die een soennitische moslim is die reeds

jaren in het Westen heeft verbleven.

Ook tijdens diens persoonlijk onderhoud in het CGVS op 20.11.2018 verklaarde verzoeker uitdrukkelijk

(stuk 16): (…)

Met deze verklaringen van verzoeker wordt door het CGVS op geen enkele wijze rekening gehouden in

de bestreden beslissing.

Verzoeker keerde eenmalig terug naar ERBIL (aldus niet naar BAGDAD!) in IRAK teneinde diens zus

Hiba bij te staan tijdens haar echtscheidingsprocedure. Zij ondervond reeds lange tijd ernstige

problemen met haar extreem agressieve en alcoholverslaafde echtgenoot, de heer JANAAN. Onder

stuk 3 worden enkele foto’s gevoegd van zus Hiba nadat zij voor de zoveelste maal verrot werd

geslagen door de heer JANAAN. Zus Hiba vond uiteindelijk de moed om haar man te verlaten, doch als

alleenstaande moslima in IRAK is dit absoluut geen evidente keuze. Verzoeker betreft het enige

overblijvende mannelijke familielid van zus Hiba aangezien hun vader reeds overleden is en hij de enige

broer is. Uit extreme angst voor de heer JANAAN verzocht zus Hiba aan haar broer om haar bij te staan

tijdens de echtscheidingsprocedure.

In het licht van deze uitzonderlijke omstandigheden informeerde verzoeker zich bij het stadhuis van

BRUGGE of hij mocht afreizen naar ERBIL teneinde diens zus bij te staan. Het stadhuis zag daar geen

graten waardoor verzoeker het vliegtuig nam vanuit de luchthaven van CHARLEROI naar ERBIL. Hij

nam aldus niet het vliegtuig vanuit het buitenland zoals sommige andere Irakezen doen teneinde de

Belgische overheid/asielinstanties bewust te misleiden…

Ook de andere zus van verzoeker, mevrouw Hadeel AL-J., en haar echtgenoot Atheer Fawzi M. A.

reisden van 03.06.2018 t.e.m. 07.06.2018 naar ERBIL (stuk 8 en 9). Op dit ogenblik hadden de

problemen tussen zus Hiba en haar echtgenoot reeds een hoogtepunt bereikt. Het betrof een bezoek

van slechts vier dagen zodat het duidelijk geen plezierreisje betrof, doch wel degelijk om zus Hiba bij te

staan.

In augustus besliste zus Hiba om klacht in te dienen lastens de heer J.. Als vrouwelijke moslima die

klacht neerlegt lastens haar echtgenoot én zelf een echtscheidingsprocedure wenst op te starten,

bevond zij zich evident in een zeer benarde positie. Nadat verzoeker hiervan op de hoogte werd

gebracht, besloot hij om zijn zus Hiba op haar verzoek bij te staan tijdens de echtscheidingsprocedure.

Zus Hadeel en haar man Atheer konden hiertoe geen verlof meer nemen, terwijl verzoeker bovendien

het enige mannelijke familielid van zus Hiba betreft en hiertoe de meest aangewezen persoon was.

Verzoeker legde alle documenten voor inzake de precaire situatie in hoofde van diens zus Hiba en de

stappen die door hem in ERBIL werden ondernomen teneinde de ernst van de situatie aan te tonen

t.a.v. het CGVS (stuk 3-7). In de motivering van de bestreden beslissing wordt door het CGVS ook

hierover echter met geen woord gerept !

Verzoeker verwijst naar een meest analoog dossier van een Irakese man afkomstig uit BAGDAD met

subsidiair beschermingsstatuut dewelke meerdere keren was teruggekeerd naar BAGDAD: met name

van 05.03.2016 t.e.m. 12.03.2016, van 08.09.2016 t.e.m. 24.09.2016 én van 01.02.2017 t.e.m.

15.02.2017 (stuk 17). De man in kwestie was teruggekeerd ten gevolge van de kritieke

gezondheidstoestand in hoofde van zijn vader. Uiteindelijk werd door het CGVS besloten dat het

beschermingsstatuut van de man behouden blijft.

Het voorgaande mag afdoende duiden dat door het CGVS in dit analoog dossier wel degelijk rekening

werd gehouden met de persoonlijke omstandigheden in hoofde van de man in kwestie alwaar de

beslissing tot behoud van het beschermingsstatuut werd genomen op 27.03.2017, terwijl het standpunt

van het CGVS er in 2017 ook reeds uit bestond dat er in BAGDAD op dat moment niet langer sprake

zou zijn van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het blind geweld dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een persoon louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) Vw.

In casu is verzoeker slechts eenmalig teruggekeerd, terwijl dit bovendien naar ERBIL was en niet naar

BAGDAD. De reden van deze uitzonderlijke terugkeer werd uitvoerig geduid door verzoeker en gestaafd

middels officiële documenten (stuk 3-7).

In het licht van het gelijkheidsbeginsel is het dan ook waarlijk onbegrijpelijk dat het beschermingsstatuut

in hoofde van verzoeker werd opgeheven, terwijl dit in hoofde van de Irakese man in bovenvermeld

dossier wel behouden bleef (J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN

DAMMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, die Keure, Brugge, 2006, 206) !
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te

gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen

(RvS 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348).

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt hierbij in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar

oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012).

Alwaar in casu door het CGVS in de bestreden beslissing op geen enkele wijze rekening werd

gehouden met het individuele profiel van verzoeker, noch met de uitzonderlijke reden van de eenmalige

terugkeer naar ERBIL, ligt in casu ontegensprekelijk een manifeste schending van de materiële

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel voor.

In het licht van al het bovenstaande dringt een verbreking van de bestreden beslissing zich dan ook ten

stelligste op.”

2.2.2. Verzoeker bezorgt op 10 april 2019 een aanvullende nota bij toepassing van artikel 39/76, 1,

tweede lid van de Vreemdelingenwet.

Deze nota bevat het rapport “EASO Country of Origin Report: Security situation” van maart 2019.

Dit rapport bevestigt volgens verweerder dat de verandering in omstandigheden in Bagdad nog steeds

een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft.

2.2.3. Ter zitting legt verzoeker een aanvullende nota neer. Deze nota bevat het origineel afschrift van

het echtscheidingsvonnis in hoofde van verzoekers zus H..

Beoordeling

2.3.1. De bestreden beslissing is, zoals reeds werd aangegeven, geschraagd op artikel 55/5 van de

Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt:

“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.”

2.3.2. 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 informatie opgenomen in de

map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier met recht gemotiveerd als volgt:

“Dienaangaande dient vooreerst te worden opgemerkt 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 rechtvaardigde. 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 schending van artikel 3 EVRM inhoudt (EHRM, J.K. and Others v.

Sweden, Application no. 59166/12, 23 augustus 2016, 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

Bagdad de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen op grond van artikel 48/4, §2, c van de



RvV X - Pagina 10

vreemdelingenwet; dat deze beoordeling door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd

wordt; en dat deze beoordeling 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 Bagdad, dewelke plaatsvond 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 blijkt dat ISIS sinds 2015 meer en meer werd

teruggedrongen. Op 9 december 2017 kondigde eerste minister Haider al-Abadi aan 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. Het offensief dat IS vanaf juni 2014 in Irak voerde, 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.

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.
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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, 14 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.

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.”

Verzoeker slaagt er niet in afbreuk te doen aan de voormelde motieven. Waar hij op selectieve wijze

verwijst naar en citeert uit de informatie zoals gehanteerd door verweerder, dient te worden opgemerkt

dat hij hiermee geenszins afbreuk doet aan de voormelde, op het geheel van de in de administratief

dossier opgenomen landeninformatie geschraagde analyse van de gewijzigde veiligheidssituatie in

Bagdad.

Waar verzoeker passages citeert uit landeninformatie (onder meer “UNHCR Position on Returns to Iraq”

van 2016), dient verder te worden vastgesteld dat deze informatie in dezelfde lijn ligt als de door

verweerder gehanteerde landeninformatie. Verweerder hanteerde blijkens de bestreden motivering ook

het voormeld document van UNHCR van 2016. Daarenboven hanteerde verweerder ook een COI Focus

van 26 maart 2018 inzake de veiligheidssituatie in Bagdad die derhalve van recentere datum is dan het

voormeld UNHCR document. De verwijzing in het verzoekschrift naar twee aanslagen (op 15 januari

2018 en 24 mei 2018, p. 7 verzoekschrift) liggen eveneens in het verlengde van de vaststellingen in de

COI Focus van 26 maart 2018 en kunnen derhalve evenmin de gegronde beoordeling in de bestreden

beslissing niet weerleggen.

De verwijzing naar het besluit in het rapport van 2016 van UNHCR omtrent het gedwongen terugsturen

van Irakezen is evenmin van toepassing op verzoeker. Behoudens de vaststelling dat het een niet-

bindende aanbeveling betreft, is verzoeker afkomstig van Bagdad en bijgevolg niet afkomstig van (i) een

gebied dat werd getroffen door militaire acties, (ii) een gebied dat werd heroverd van IS, (iii) een gebied

onder controle van IS.

Verzoeker kan zich evenmin nuttig beroepen op de klacht van Myria bij de Europese Commissie tegen

de voormalige staatssecretaris aangezien verzoeker niet duidt welk rechtsgevolg aan deze klacht werd

gegeven.

De Raad stelt eveneens vast dat voorgaande vaststellingen inzake de veiligheidssituatie in Bagdad

overeenkomen met de informatie die verweerder middels een aanvullende nota op 10 april 2019

bijbracht, met name de informatie vervat in het document “EASO Country of Origin Report Iraq: Security

situation” van maart 2019.
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2.3.3. In de mate dat verzoeker zich beroept op zijn persoonlijke omstandigheden, met name dat hij een

soenniet is die reeds meer dan vier jaar in het Westen verblijft, stelt de Raad vast dat (i) het loutere feit

soenniet te zijn blijkens de beschikbare informatie in het dossier op zich niet voldoende is om een reëel

risico op ernstige schade te lopen; (ii) verzoeker twee zussen heeft in Bagdad (gehoor CGVS 20

november 2018, p. 3) en hij geen melding maakt van noemenswaardige problemen in hun hoofde; (iii)

verzoeker evenmin concreet aantoont dat een verblijf van vier jaar in het Westen een reëel risico op

ernstige schade inhoudt in geval van terugkeer.

Ten overvloede merkt de Raad op dat verzoekers asielrelaas bij beslissing van 29 maart 2015 door

verweerder ongeloofwaardig werd bevonden wegens incoherenties in het relaas, vage aspecten van zijn

relaas, diens gedrag na de aangevoerde bedreigingen en het ontbreken van overtuigende

bewijsstukken (administratief dossier, stuk 14). Verzoeker kan zich dan ook in onderhavige procedure

niet nuttig beroepen op de elementen die bij voormelde beslissing ongeloofwaardig werden bevonden.

2.3.4. Verzoeker verwijst naar de omstandigheden van zijn terugkeer naar Irak, met name dat hij naar

Erbil (Noord-Irak) ging in het kader van huwelijksproblemen van zijn zus. Dienaangaande moet worden

opgemerkt dat deze reden en omstandigheden geen link vertonen met de inhoud van de bestreden

beslissing die handelt over de verandering van omstandigheden in Bagdad, nadat aan verzoeker de

subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, en die blijkens het hoger vastgestelde voldoende

ingrijpend zijn en een niet-voorbijgaand karakter hebben. Verzoeker kan derhalve niet dienstig verwijzen

naar de situatie van zijn zus (stukken 3 – 7); de ter zitting neergelegde echtscheidingsakte van zijn zus

kan bijgevolg evenmin de beoordeling omtrent de gewijzigde situatie in Bagdad op de helling zetten.

De bijgebrachte loonfiches en arbeidsovereenkomst zijn niet dienstig in het kader van de beoordeling

van de opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.5. Gelet op het voorgaande dient de opheffing van verzoekers subsidiaire beschermingsstatus te

worden bevestigd.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De opheffing van de status van subsidiaire bescherming wordt bevestigd.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven mei tweeduizend negentien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


