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nr. 228 654 van 8 november 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ABDUL

Borsbeeksebrug 34/1

2600 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 22 maart 2019 heeft

ingediend tegen de “OPHEFFING VAN DE SUBSIDIAIRE BESCHERMINGSSTATUS” door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 18 februari 2019.

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 tot vaststelling van het rolrecht van 26 maart 2019 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 30 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 september

2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. ABDUL en van attaché G.

DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Uit het rechtsplegingsdossier blijkt het volgende:

1.1. Verzoekster diende op 9 januari 2009 een asielaanvraag in bij de Belgische overheden. Op 8 juni

2009 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en een beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

deze beslissing blijkt dat verzoekster een beschermingsstatus werd toegekend 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). Gelet op de

toenmalige situatie in haar regio van herkomst, Bagdad, Centraal-Irak, werd geoordeeld dat er voor
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verzoekster een reëel risico bestond op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een

burger als gevolg van willekeurige geweld in het kader van een binnenlands gewapend conflict.

Verzoeksters dochter M., die meevluchtte vanuit Irak, werd, in een bijlage van deze beslissing van 8 juni

2009, tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekster, eveneens de subsidiaire

bescherming toegekend.

1.2. Verzoeksters kreeg in België nog twee andere kinderen, A. en R.

1.3. Op 7 november 2018 werd een brief verzonden naar verzoekster waarbij zij wordt opgeroepen voor

een gehoor op 30 november 2018 bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, om de volgende reden:

“Uit uw dossier blijkt dat een nieuw element in verband met uw subsidiaire beschermingsstatus in

aanmerking moet worden genomen.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat u in het bezit van een Iraaks paspoort,

afgeleverd op 20 november 2016 te Bagdad, waaruit blijkt dat u van 2 augustus 2017 tot 29 augustus

2017 terugkeerde naar Irak.

Dit nieuwe element zou mij ertoe kunnen brengen, deze status in te trekken o.b.v. artikel 55/5/1 van de

Wet van 15 december 1980.

Verder blijkt uit uw dossier dat de omstandigheden op basis waarvan uw subsidiaire beschermings-

status werd toegekend niet langer meer bestaan of zodanig zijn gewijzigd dat deze bescherming niet

langer nodig is.

Dit nieuwe element zou mij ertoe kunnen brengen, deze status op te heffen o.b.v. artikel 55/5 van de

Wet van 15 december 1980.

U krijgt de gelegenheid om mondeling op dit element te reageren en redenen aan te halen tot behoud

van uw status.”

1.4. Verzoekster werd op 30 november 2018 gehoord.

1.5. Op 18 februari 2019 neemt de commissaris-generaal een beslissing tot opheffing van de subsidiaire

beschermingsstatus van verzoekster. Aan deze beslissing wordt een bijlage gehecht die betrekking

heeft op verzoeksters dochter M.

Dit is de bestreden akte waarvan de motieven luiden als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten en een sjiiet van Arabisch origine te zijn. U bent geboren

in Al- Amarah en zou vanaf 2000 in Bagdad, Centraal-Irak, zijn gaan wonen. Eerst woonde u in de Al-

Shaab-wijk met uw familie, maar na uw huwelijk zou u bij de familie van uw man in de Kahera wijk zijn

gaan wonen. In mei of juni 2007 verhuisde u met uw man en dochter naar de wijk Adhamiya.

Uw echtgenoot zou als vrachtwagenchauffeur hebben gewerkt voor verschillende transportbedrijven.

Enkele maanden nadat u in Adhamiya was gaan wonen, begon uw man te werken voor een bedrijf dat

goederen transporteerde naar een Amerikaanse basis. Uw man zou een dreigbrief hebben ontvangen

omdat hij voor de Amerikanen werkte. Op 13 januari 2008 werd de vrachtwagen van uw man in brand

gestoken. Toen hij wilde gaan kijken, zou hij zijn aangereden door een auto. Daarop zouden jullie het

huis in Adhamiya hebben verlaten. In augustus 2008 zouden jullie zijn teruggekeerd naar Adhamiya,

waar jullie in september 2008 opnieuw een dreigbrief kregen. Hierop zouden jullie het huis een tweede

keer hebben verlaten. Uw man zou bij zijn zus in Kahera zijn gaan wonen en u bij uw familie in de Al-

Shaab-wijk. Op 9 januari 2009 zou u samen met uw dochter Irak hebben verlaten. U zou met een vals

paspoort via Turkije naar België zijn gereisd. Op 12 januari 2009 zou u in België zijn aangekomen waar

u dezelfde dag nog een verzoek om internationale bescherming indiende. Ten tijde van het indienen van

uw verzoek om internationale bescherming verbleef uw man nog steeds bij zijn familie in de Kahera-wijk

van Bagdad.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u volgende documenten voor:

uw nationaliteitsbewijs, nationaliteitsbewijs van uw man, huwelijksakte, geboorteakte van uw dochter,

attest van woonst, attest van woonst van uw man, studieattest.
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Op 8 juni 2009 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus omdat er geen

geloof gehecht kon worden aan het door u aangehaalde asielrelaas en u niet aannemelijk maakte dat u

er in uw hoofde sprake was van een persoonlijke vrees voor vervolging in die zin van de Vluchtelingen-

conventie. Rekening houdend met de toenmalige situatie in uw regio van herkomst, Bagdad, Centraal-

Irak, werd u de status van subsidiaire bescherming toegekend op basis van art. 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. U diende geen beroep in tegen deze beslissing.

In het kader van een vraag om correctie van uw individuele gegevens legde u een Iraaks paspoort neer,

afgeleverd op 20 november 2016 te Bagdad, waaruit bleek dat u van 2 augustus 2017 tot 29 augustus

2017 naar Bagdad was teruggekeerd.

Op 10 augustus 2018 stelde de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een

formele vraag aan het CGVS om uw subsidiaire beschermingsstatus in te trekken.

U werd opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud op het CGVS op 30 november 2018 om de

mogelijkheid van de intrekking van uw subsidiaire beschermingsstatus te evalueren. Tijdens dit

persoonlijk onderhoud bevestigt u dat u van 2 tot 29 augustus 2017 samen met uw twee kinderen naar

Bagdad was teruggekeerd. U geeft aan dat u absoluut naar Bagdad diende terug te keren omdat u

persoonlijk aanwezig moest zijn om een erfeniskwestie te kunnen regelen. Na de dood van uw moeder

hadden jullie, de kinderen, een stuk landbouwgrond geërfd. In het verleden waren er al heel wat

discussies geweest over dit stuk grond en in 2017 besloten uw broers het stuk grond te verkopen,

waardoor jullie in principe allemaal een gelijk deel van de opbrengst zouden krijgen. Hiervoor diende u

echter persoonlijk aanwezig te zijn, om uw handtekening te kunnen zetten. Op 2 augustus 2017 was u

vanuit Amsterdam met het vliegtuig naar Bagdad gereisd, waarna u bij uw zus [O.] in Bab Al-Shaam,

een stad buiten Bagdad, ging verblijven. Op een gegeven moment was uw oom [H.], als vertegen-

woordiger van uw broers, naar daar gekomen zodat u en uw zus de documenten in verband met jullie

rechten op het stuk grond konden ondertekenen. Op die documenten stond echter dat zodra jullie het

bedrag van de verkoop zouden krijgen, u en uw zus de helft daarvan aan uw broers dienden te geven.

Uw broers hadden dit bedrag geëist en zeiden dat volgens de islamitische sharia één man gelijk is aan

twee vrouwen, waardoor zij recht hadden op een groter bedrag. U en uw zus weigerden echter de

documenten te tekenen en in te stemmen met deze regeling. Hierna wou u onmiddellijk terugkeren naar

België. U had echter al een terugvlucht geboekt voor 29 augustus 2017 en diende een boete te betalen

als u uw tickets zou willen omboeken, waardoor u toch besloot tot 29 augustus bij uw zus in Irak te

blijven.

Op 8 augustus 2017 waren jullie aan het slapen, toen jullie plots wakker werden door een brand.

Iemand had geprobeerd om het huis van uw zus in brand te steken, waardoor heel de tuin aan het

branden was en jullie direct waren gaan lopen. Hoewel u niet zeker weet wie de brand aangestoken

had, bent u ervan overtuigd dat uw broers hierachter zaten omdat zij zich alles kunnen veroorloven. Uit

schrik dat er na dit incident nog iets zou gebeuren, bleef u na de poging tot brandstichting in het huis

van uw zus, tot aan uw vertrek uit Irak. U bleef er echter bij dat u het voorstel van uw broers niet wou

aanvaarden, voor u was niets krijgen beter dan op een onrechtvaardig voorstel in te gaan. Omdat u

weet wat voor een mentaliteit uw broers hebben en zij u door middel van de brandstichting van 8

augustus 2017 reeds hebben bedreigd, bent u ervan overtuigd dat uw broers u bij een terugkeer

naar Irak zullen viseren. Sinds zeven à acht maanden heeft u niets meer gehoord van uw zus [O.] en

ook uw zus [I.] zou niets meer van haar gehoord hebben, u vermoedt dat zij uit haar wijk vertrokken is

en omwille van de gebeurtenissen en met niemand nog contact wil. Omwille van de erfeniskwestie heeft

u momenteel geen contact meer met uw broers en zussen, enkel met uw zus [I.] heeft u nog contact.

Omwille van de problemen denkt u op dit moment ook niet meer aan de erfeniskwestie en wilt u zelf ook

niets meer hebben van de erfenis.

Hiernaast geeft u aan dat u momenteel niet naar Irak kan terugkeren omdat Irak onveilig is voor u en

voor uw kinderen en jullie daar een gevaar lopen. Daarenboven bent u van oordeel dat u uw subsidiaire

beschermingsstatus dient te behouden omdat u al tien jaar in België bent, uw kinderen hier geboren en

getogen zijn, zij hier naar school gaan en hun toekomst hier is.

Ter staving van uw verklaringen legt u volgende documenten voor: een uittreksel uit het bevolkings-

register, uw geboorteakte, uw paspoort, een kopie van een document betreffende de grond en de

erfenis en een kopie van een chatbericht met een advocaat.



RvV X - Pagina 4 van 12

B. Motivering

U werd op 8 juni 2009 de status van subsidiair beschermde toegekend omdat uit een grondige analyse

van de toenmalige situatie in Irak bleek dat er in Bagdad, Centraal-Irak, “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 niet-voorbijgaand is, houdt dus in dat er geen reëel risico bestaat om te

worden blootgesteld aan ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 Vw. (naar analogie HvJ,

Salahadin Abdulla (C-175/08) e.a. tegen Bundesrepublik Deutschland, 2 maart 2010, para. 73).

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

situatie waarbij de mate van het blind geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om

aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden

aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties,

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

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

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

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

bestempeld, wat de beleidswijziging 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 omstandig-

heden 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 ISIS sinds 2015 meer en meer werd

teruggedrongen. Op 9 december 2017 kondigde eerste minister Haider al-Abadi aan dat het laatste
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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. 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.
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Daarenboven blijkt dat er vanuit België, zoals vanuit andere lidstaten van de EU, relatief gezien veel

personen naar Irak terugkeren. Het gaat hierbij ook om personen afkomstig uit Bagdad. Deze

vaststelling kan als een indicatie gezien worden dat Bagdadis zelf van oordeel zijn dat de situatie in

Bagdad ingrijpend gewijzigd is dat zij er geen reëel risico meer lopen op ernstige bedreiging van hun

leven of hun persoon. Immers, indien de Bagdadis die vanuit België en andere Europese lidstaten

terugkeren van oordeel waren dat de situatie in Bagdad nog steeds dermate ernstig was dat zij aldaar

ingevolge hun loutere aanwezigheid een reëel risico op ernstige schade zouden lopen, kan

aangenomen worden dat zij onder geen beding zouden (willen) terugkeren.

Uit de informatie terug te vinden in het administratief dossier blijkt dat u in 2017 naar Irak terugkeerde.

Zo blijkt immers dat u op 2 augustus 2017 naar Bagdad, Centraal-Irak, terugkeerde en u er vervolgens

verbleef tot 29 augustus 2017, in casu gedurende een periode van bijna vier weken, hetgeen u tijdens

uw persoonlijk onderhoud op het CGVS ook bevestigde (CGVS, p. 8-9). Gelet op deze bevindingen kan

er niet anders dan vastgesteld worden dat u vrijwillig terugkeerde naar uw regio van herkomst, Bagdad,

hetgeen de appreciatie van het CGVS over de gewijzigde veiligheidssituatie in Bagdad bevestigt.

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.

Hiernaast bent u nog van oordeel dat u uw subsidiaire beschermingsstatus dient te behouden omdat u

al tien jaar in België bent, uw kinderen hier geboren en getogen zijn, zij hier naar school gaan en hun

toekomst hier is (CGVS, p. 17). Deze door u aangehaalde elementen werpen echter geen ander licht op

het feit dat u, samen met uw kinderen, vrijwillig naar Bagdad terugkeerde en 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.

Daarenboven beweert u dat u momenteel niet naar Irak kan terugkeren omdat u daar door uw broers

geviseerd zal worden naar aanleiding van een erfeniskwestie na het overlijden van uw moeder (CGVS,

p. 12 en 16). Er dient echter vastgesteld te worden dat u niet aannemelijk maakt dat u omwille van de

problemen met uw broer een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou hebben

of een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat dat de door u aangehaalde feiten geen verband houden met

één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie (meer bepaald uw etnische origine,

nationaliteit, religie, politieke overtuiging of uw behoren tot een bepaalde sociale groep). Uit uw

verklaringen blijkt immers dat de door u aangehaalde problemen enkel van familiale en interpersoonlijke

aard zijn. Het betreft hier enkel een geschil dat u met uw broers heeft omwille van een erfeniskwestie,

waarbij uw broers meer rechten zouden opeisen dan hun volgens de wetgeving toekomt (CGVS, p. 6-7

en 12-13).

Evenmin zijn er zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen. Zo dient immers te

worden vastgesteld dat de elementen die u aanbrengt onvoldoende zwaarwichtig zijn om als ernstige

schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming, te worden beschouwd.

U haalt aan dat u door uw broers bedreigd en geviseerd wordt omwille van de discussies die jullie

gehad zouden hebben in verband met de verkoop van het stuk landbouwgrond en verwijst in dit verband

enkel naar de brandstichting aan het huis van uw zus [O.] op 8 augustus 2017 als gevolg van deze

problemen. Hoewel u ervan overtuigd bent dat uw broers achter de brandstichting zitten, is dit louter een

assumptie van uwentwege en kan u deze bewering op geen enkele manier staven (CGVS, p. 10 en 12).

Dat u weet dat uw broers achter deze brand zitten omdat zij zich volgens u alles permitteren, zij ‘wilde

beesten’ zijn en zij alles doen voor geld, kan op dit vlak niet overtuigen (CGVS, p. 10 en 12). Dat u een

discussie met uw broers had over de verkoop van het stuk landbouwgrond en over jullie rechtmatig deel

van de erfenis hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat zij ook achter de brand in de tuin van uw zus

zaten, een dergelijke brand kan immers verschillende oorzaken hebben. Daarenboven betreft het hier



RvV X - Pagina 7 van 12

ook slechts een éénmalig incident, waarna er niets anders meer gebeurd is. Zo hebben noch u noch uw

zus [I.] na bovenstaand incident nog iets meegemaakt. En hoewel u beweert dat uw zus [O.] momenteel

vermist is, geeft u eveneens aan dat u niet denkt dat er iets ernstig gebeurd is maar dat zij gewoon geen

contact meer wil hebben met iemand van de familie (CGVS, p. 15-16). Ook blijkt dat u en uw zus

deze brandstichting niet dermate ernstig vonden om een klacht in te dienen bij de politie en hun hulp en

bescherming in te roepen. Uw verklaring dat een dergelijke brand wel soms gebeurt in Irak, het niet

belangrijk is als er een Irak een tuin verbrandt, jullie het niet gewoon zijn om een klacht in te dienen en

er toch niemand jullie zou geloven kan op dit vlak evenmin overtuigen (CGVS, p. 15). Indien jullie dit

incident daadwerkelijk ernstig gevonden zouden hebben, kan redelijkerwijze verwacht worden dat jullie

minstens een poging zouden ondernemen om bescherming te krijgen en te weten te komen wie achter

deze brandstichting zat. Er blijkt bovendien nergens dat, indien uw broers daadwerkelijk achter deze

brandstichting zouden zitten, jullie niet op de bescherming van de autoriteiten hadden kunnen rekenen

en ook inzake de erfeniskwestie jullie, bijvoorbeeld via juridische bijstand, jullie gelijk niet zouden

kunnen krijgen.

Hiernaast geeft u zelf aan dat u momenteel niet meer denkt aan de erfeniskwestie en u ook niets meer

wil hebben van de erfenis (CGVS, 16). Aangezien uw problemen met uw broers enkel een gevolg

zouden zijn van deze erfeniskwestie, zou dit er in principe net toe moeten leiden dat de problemen met

uw broers niet meer zo actueel en zo prangend zijn.

Tot slot dienen de door u voorgelegde documenten nog besproken te worden. Ter staving van

bovenstaande brandstichting legt u een foto voor waarop de schade aan de tuin te zien zou moeten zijn

(CGVS, p. 10). De door u voorgelegde foto is echter bijzonder onduidelijk en enkel met enige

verbeelding kan aan de hand van deze foto aangenomen worden dat het de schade van een brand

betreft, laat staan dat deze foto zou aantonen dat de brand aangestoken werd door of op initiatief van

uw broers. Daarenboven toont deze foto niet aan waar, in welke omstandigheden of met welke intentie

deze foto genomen werd. Bijgevolg heeft deze foto geen bewijswaarde voor de door u aangehaalde

problemen met uw broers. Wat betreft het document inzake de grond/erfenis en het chatbericht met een

advocaat dient te worden opgemerkt dat het hier enkel kopieën, én geen originele stukken, betreft,

waardoor de herkomst en authenticiteit van deze documenten niet kan worden nagegaan.

Eveneens kunnen dergelijke documenten door om het even wie, waar en wanneer zijn opgemaakt en

dragen deze aldus een zeer beperkte bewijswaarde. Bovendien kunnen deze documenten hoogstens

aantonen dat u volgens de erfenis van uw moeder recht had op dat stuk grond en dat u een geschil had

met uw broers over deze erfeniskwestie, deze documenten vormen echter geenszins een bewijs voor de

door u aangehaalde bedreigingen door uw broers.

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

bescherming die u in juni 2009 werd toegekend conform artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet heden

opgeheven dient te worden.

De overige door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet in positieve zin

ombuigen. Deze documenten tonen immers enkel uw identiteit, nationaliteit en terugkeer naar Irak aan,

elementen die momenteel niet ter discussie staan.

C. Conclusie

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

opgeheven.

Bijlage bij de beslissing tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus van S.K.M.

Naam, voornaam: M.K.A.M.

Geboorteplaats: Bagdad

Geboortedatum: 28/03/2007

Nationaliteit: Irak”

1.6. Verzoekster is heden in het bezit van een B-kaart, dit is een onbeperkt verblijfsrecht, geldig tot 2

april 2024.
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2. De ontvankelijkheid van het beroep in zoverre ingediende tegen de beslissing van 18 februari 2019

tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus van verzoekster.

2.1. De Raad stelt ambtshalve het volgende vast:

2.2. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van

een benadeling of een belang.

Een verzoeker beschikt over dit rechtens vereiste belang bij zijn beroep indien hij door de bestreden

administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig nadeel lijdt en

het onwettig bevinden van de aangevochten beslissing hem een direct en persoonlijk voordeel oplevert,

hoe miniem ook. Het belang waarvan een verzoeker blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik

van het indienen van het beroep en hij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. De aard van het

belang kan weliswaar evolueren, maar een verzoeker moet minstens aannemelijk maken dat het

desgevallend inwilligen van het beroep hem een concreet voordeel oplevert. (RvS 5 juli 2016, nr.

235.343).

2.3. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verzoeksters subsidiaire beschermingsstatus wordt

opgeheven op grond van artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet, dit is omdat de omstandigheden op

grond waarvan deze status werd verleend zodanig gewijzigd zijn dat een bescherming niet langer nodig

is.

De commissaris-generaal oordeelt dat 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 op grond waarvan verzoekster de subsidiaire beschermingsstatus werd verleend, een

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

nodig is. Het niet-betwiste gegeven dat verzoekster vrijwillig terugkeerde naar Bagdad in 2017 bevestigt

de appreciatie over de gewijzigde veiligheidssituatie in Bagdad.

2.4. Artikel 49/2, §§ 1 en 2, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling aan wie de

subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, wordt toegelaten tot een verblijf van één jaar en, in

geval van verlenging, geldig gedurende twee jaar.

Artikel 49/2, §3, van de Vreemdelingenwet, bepaalt dat de subsidiair beschermde vijf jaar na het

indienen van zijn aanvraag tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk wordt toegelaten.

Volgens §5 van diezelfde bepaling, kan de minister of zijn gemachtigde, nadat de subsidiaire

beschermingsstatus werd opgeheven, een einde maken aan het verblijf van de betrokken vreemdeling

en hem verwijderen overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

Artikel 11, §3, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat, na de opheffing van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 55/5 van dezelfde wet, de minister of zijn gemachtigde kan

beslissen dat de vreemdeling die op grond van deze status tot een verblijf van beperkte duur in het Rijk

werd toegelaten, niet meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven en hem een bevel geven om het

grondgebied te verlaten. Artikel 11, § 3, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de minister of

zijn gemachtigde te allen tijde kan beslissen om het verblijf een vreemdeling die als begunstigde van

een subsidiaire beschermingsstatus tot een verblijf van beperkte of onbeperkte duur in het Rijk werd

toegelaten, in te trekken of te beëindigen en hem een bevel te geven om het grondgebied te verlaten,

wanneer de subsidiaire beschermingsstatus werd ingetrokken overeenkomstig artikel 55/5/1, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

De parlementaire werkzaamheden verduidelijken de draagwijdte van deze bepalingen als volgt: “In

geval van opheffing van de internationale beschermingsstatus op basis van de artikelen 55/3 of 55/5 van

de wet, kan de minister of zijn gemachtigde enkel tijdens het beperkt verblijf van de vreemdeling (dus

tijdens de eerste 5 jaar verblijf, te rekenen vanaf de indiening van de asielaanvraag) overgaan tot

beëindiging van het verblijf en hem een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven. De rechtsbasis is

terug te vinden in het nieuw artikel 11, § 3, eerste lid, 1°, van de wet. Eenmaal deze vreemdelingen als

begunstigden van internationale bescherming reeds waren toegelaten tot een verblijf van onbeperkte

duur of tot een meer duurzaam verblijf (vestiging of status van langdurig ingezetene), voorziet de wet

geen specifieke rechtsgrond om hun verblijf te beëindigen na de opheffing van de internationale

beschermingsstatus. Het verblijf kan dan enkel worden beëindigd overeenkomstig de artikelen 20 en 21

van de wet.” (Parl.St. Kamer, 2015-2016, nr. 54-1730/001, 6)
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2.5. In casu wordt niet betwist dat verzoekster in het bezit is van een B-kaart, geldig tot 2 april 2024 en

dus een onbeperkt verblijfsrecht geniet.

Bijgevolg is artikel 11, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet langer op haar van toepassing.

Evenmin is artikel 11, § 3, tweede lid van de Vreemdelingenwet in haar geval van toepassing omdat

haar subsidiaire beschermingsstatus in casu niet wordt ingetrokken op grond van artikel 55/5/1, § 2 van

de Vreemdelingenwet maar wel wordt opgeheven op grond van artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet,

zoals duidelijk uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt.

Ter terechtzitting wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing tot opheffing van de subsidiaire

beschermingsstatus van verzoekster volledig losstaat van het onbeperkte verblijfsrecht dat zij in België

thans geniet en dat deze beslissing op zich geen invloed meer kan hebben op dit onbeperkte verblijfs-

recht. De Raad zet uiteen dat verzoeksters onbeperkte verblijfsrecht enkel kan worden beëindigd om

redenen van openbare orde of kan worden ingetrokken wegens fraude (artikel 74/20 van de Vreemde-

lingenwet), waarvoor thans geen indicaties voorhanden zijn. De vrees van verzoekster tijdens de

terechtzitting dat zij door de bestreden beslissing moet terugkeren naar Irak is dus geheel ongegrond.

De bestreden beslissing heeft op geen enkele wijze tot gevolg dat verzoekster moet terugkeren naar

Bagdad.

Vervolgens wordt verzoekster de vraag gesteld wat haar actueel belang is bij haar beroep tegen de

opheffing van haar subsidiaire beschermingsstatus, aangezien zij tot een verblijf van onbeperkte duur is

toegelaten.

De raadsman van verzoekster merkt op dat er familiale conflicten zijn naar aanleiding van een erfenis-

geschil tussen verzoekster en haar broers en benadrukt tevens dat haar dochter M. niet is meegereisd

naar Irak. Hij meent dat verzoekster daardoor sowieso haar belang behoudt bij het voorliggende beroep.

Verzoekster brengt hiermee echter geen enkel concreet argument bij waaruit zou blijken dat de

opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus in casu aanleiding kan of zou kunnen geven tot een

beëindiging van het verblijf met een bevel om het grondgebied te verlaten.

De Raad herhaalt, zoals ook tijdens de terechtzitting werd uiteengezet, dat een beëindiging van

verzoeksters verblijf heden enkel mogelijk is om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, met

dien verstande dat in verzoeksters geval er zelfs “ernstige redenen” zijn vereist, conform artikel 22 van

de Vreemdelingenwet, aangezien zij werd toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maanden en hier

reeds tien jaar ononderbroken verblijft. Er zijn geen indicaties voorhanden voor het bestaan van

dergelijke ‘ernstige redenen’ van openbare orde of nationale veiligheid. Evenmin zijn er indicaties van

fraude.

Ongeacht de uitkomst van onderhavig beroep bij de Raad tegen de beslissing tot opheffing van

verzoeksters subsidiaire beschermingsstatus, blijft haar onbeperkte verblijfsrecht onaangetast en geniet

zij bescherming tegen refoulement, waardoor haar vordering haar geen enkel voordeel kan opleveren.

Verzoekster toont dan ook niet concreet aan dat zij nog beschikt over een belang bij haar beroep.

Het beroep in zoverre ingediend tegen de beslissing van 18 februari 2019 tot opheffing van de

subsidiaire beschermingsstatus van verzoekster, is onontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste

belang.

3. De ontvankelijkheid en gegrondheid van het beroep in zoverre ingediend tegen de beslissing van 18

februari 2019 tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus van verzoeksters dochter M.

3.1. De Raad stelt vast dat de bestreden akte van 18 februari 2019 niet enkel bestaat uit de beslissing

tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus van verzoekster, maar dat er tevens een bijlage

aan wordt gehecht die betrekking heeft op verzoeksters dochter M.

Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat uit deze bijlage blijkt dat er ook in hoofde van haar

dochter M. een beslissing tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen. De Raad

herinnert eraan dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeksters dochter M., die met verzoekster

meevluchtte uit Irak, in een bijlage van de beslissing van 8 juni 2009 tot toekenning van de subsidiaire

beschermings-status aan verzoekster eveneens de subsidiaire bescherming werd toegekend.
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De Raad stelt vast dat de verwerende partij geen nota met opmerkingen heeft ingediend en dus geen

gebruikt heeft gemaakt van de gelegenheid om haar standpunt hierover uiteen te zetten. Ter terecht-

zitting gaat zij ook niet in op dit punt. De verwerende partij betwist aldus niet dat ook in hoofde van

verzoeksters dochter M. een beslissing tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus werd

genomen.

Bijgevolg beschouwt de Raad de betwiste bijlage als een aanvechtbare rechtshandeling, met name een

(aparte) beslissing tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus van verzoeksters dochter M. Uit

de bewoordingen van het verzoekschrift en gelet op stuk 1 gevoegd bij het verzoekschrift, is het duidelijk

dat deze beslissing eveneens het voorwerp uitmaakt van het voorliggende beroep.

3.2. De Raad oordeelt dat uit de bewoordingen van het verzoekschrift duidelijk blijkt dat verzoekster in

casu zowel in eigen naam als in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minder-

jarige dochter M. optreedt.

Het niet uitdrukkelijk vermelden dat verzoekster optreedt als wettelijke vertegenwoordiger is overigens

geen vormvereiste die op straffe van nietigheid is voorgeschreven in artikel 39/69 van de

Vreemdelingenwet. Hierbij merkt de Raad op dat niet wordt betwist dat de vader van verzoeksters

dochter M. sinds 2012 geheel afwezig is en niet meer in België woont. Daargelaten de vraag of dochter

M. zich in dezelfde verblijfssituatie als verzoekster bevindt, wat niet blijkt uit het rechtsplegingsdossier,

stelt de Raad vast dat dochter M. op zijn minst een moreel belang heeft bij onderhavig beroep. Uit wat

hierna volgt blijkt immers dat de verwerende partij de subsidiaire beschermingsstatus van dochter M.

opheft terwijl zij verkeerdelijk aanneemt dat alle kinderen samen met verzoekster naar Irak zijn

teruggekeerd en daardoor in wezen dochter M. een gedrag toeschrijft en verwijt waar zij geen deel aan

had (zie in deze zin RvS 28 maart 2011, nr. 212.260). Verder blijkt dat dochter M. niet werd gehoord en

dus niet de kans kreeg individuele elementen te laten gelden.

Verder neemt de Raad aan dat verzoekster in een geschil als het voorliggende ook in eigen naam kan

optreden. De ratio legis voor het eigen persoonlijk belang van verzoekster is te vinden in het gegeven

dat verzoekster als titularis van het ouderlijk gezag de bevoegdheid én plicht heeft tot bescherming van

haar kind, zoals de zorg voor en toezicht op haar kind, in het bijzonder het geestelijk en lichamelijk

welzijn, alsook de veiligheid van haar kind. De bevoegdheid om ook in eigen naam op te treden in

rechte wanneer een administratieve beslissing nopens het welzijn en de veiligheid van het kind de ouder

onwettig lijkt is derhalve een corollarium van de rechten en plichten van dit ouderlijk gezag (zie mutatis

mutandis RvS 28 februari 2008, nr. 180.181). Zoals reeds vermeld, heeft de Raad geen zicht op de

verblijfssituatie van verzoeksters dochter M. omdat het rechtsplegingsdossier hierover geen inlichtingen

bevat, zodat ook in dit opzicht verzoekster een belang behoudt.

3.3. Verzoekster stelt in haar verzoekschrift dat de bestreden beslissing ten aanzien van haar dochter

M. werd genomen zonder na te gaan of de feiten ook op haar van toepassing zijn. Daarbij stelt

verzoekster dat haar dochter M. niet meeging naar Irak, in tegenstelling tot haar twee anderen kinderen.

Verzoekster verwijt de commissaris-generaal niet zorgvuldig te zijn geweest in zijn beslissing.

3.4. De Raad stelt vooreerst vast dat de bestreden beslissing van 18 februari 2019 tot opheffing van de

subsidiaire beschermingsstatus van verzoeksters dochter M. geen enkele (eigen) motivering bevat. Er is

zelfs geen verwijzing naar de motieven van de beslissing tot opheffing van de subsidiaire beschermings-

status die werd genomen ten aanzien van verzoekster zelf. De Raad kan dan ook niet vaststellen op

welke gronden de subsidiaire beschermingsstatus van verzoeksters dochter M. werd opgeheven.

Verder blijkt uit het gehoor van verzoekster dat zij drie kinderen heeft, waaronder dochter M., geboren in

Irak, en twee andere kinderen R. en A., geboren in België (AD CGVS, stuk 4A, gehoorverslag, p. 4).

Toen verzoekster werd gevraagd of ze alleen naar Irak is teruggereisd of samen met de kinderen,

antwoordde zij: “Met de twee kinderen” (AD CGVS, stuk 4A, gehoorverslag, p. 4). De protection officer

heeft niet nader gevraagd met welke twee kinderen verzoekster naar Irak is afgereisd, hoewel

verzoekster net daarvoor had verklaard drie kinderen te hebben. Uit de beslissing tot opheffing van de

subsidiaire beschermingsstatus van verzoekster blijkt dat de protection officer er verkeerdelijk vanuit

gaat dat verzoekster samen met al haar kinderen vrijwillig naar Irak terugkeerde. Ter terechtzitting stelt

verzoekster, alsook haar dochter M., dat zij enkel met de twee kleinste kinderen R. en A. naar Irak is

gegaan.

De Raad stelt ten slotte vast dat verzoeksters dochter M., inmiddels 12 jaar oud en reeds tien jaar

verblijvend in België, niet werd gehoord in het kader van een mogelijke opheffing van haar subsidiaire
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beschermingsstatus. Zij had niet de mogelijkheid om hierover haar standpunt op daadwerkelijke en

nuttige wijze kenbaar te maken. Zij had niet de mogelijkheid om individuele omstandigheden aan te

halen tot behoud van haar subsidiaire beschermingsstatus, noch had zij de mogelijkheid andere

omstandigheden voor te leggen die haar op goede gronden doen vrezen voor vervolging of ernstige

schade (HvJ 2 maart 2010, gevoegde zaken C-175/08, C-176/08, C-178/08 en C-179/08, Abdulla).

Gelet op het voorgaande wordt een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aangetoond. De

aanvullende nota die de verwerende partij op 23 september 2019 overmaakt, met als nieuw element het

EASO “COI Report Iraq: Security situation” van maart 2019, dat enkel algemene landeninformatie over

de veiligheidssituatie in Bagdad bevat, doet aan deze vaststelling geen afbreuk.

Gezien de grenzen van de ondervraging ter terechtzitting, kan de Raad in deze omstandigheden niet

zelf nagaan of de subsidiaire beschermingsstatus in het individuele geval van verzoeksters dochter M.

kan worden opgeheven overeenkomstig artikel 55/5 van de Vreemdelingenwet.

3.5 Het voorgaande in acht genomen en gelet op het gegeven dat hij niet de nodige onderzoeks-

bevoegdheid heeft, ontbreekt het de Raad aldus aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel

39/2, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet bedoelde hervorming van de bestreden beslissing,

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen.

Bijgevolg dient de bestreden beslissing van 18 februari 2019 tot opheffing van de subsidiaire

beschermingsstatus van verzoeksters dochter M. te worden vernietigd overeenkomstig artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet.

4. Kosten

Gelet op de vaststelling dat één van de bestreden beslissingen dient te worden vernietigd, past het de

kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep, in zoverre ingediende tegen de beslissing van 18 februari 2019 tot opheffing van de

subsidiaire beschermingsstatus van verzoekster, wordt verworpen.

Artikel 2

De beslissing, genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

18 februari 2019, tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus van verzoeksters dochter M.

wordt vernietigd.

Artikel 3

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Artikel 4

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht november tweeduizend negentien door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


