
RvV X - Pagina 1

nr. 232 289 van 6 februari 2020

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. RONDELEZ

Generaal Lemanstraat 55

2018 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 27 maart 2019 heeft

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

26 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 november 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt

voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 3 januari 2009 toe op het Belgische grondgebied en diende op 5 januari 2009

een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

trof op 15 juni 2009 een beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling.

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging

richtte op 17 april 2018 een vraag tot intrekking van het vluchtelingenstatuut aan de commissaris-generaal

op basis van de artikelen 49, §2, eerste lid, tweede zin en 55/3/1, §2, 2°, van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
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vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) omdat gebleken was dat verzoeker meermaals naar zijn

land van herkomst was teruggekeerd.

1.4. Verzoeker werd uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud op 10 september 2018.

1.5. De commissaris-generaal trof op 26 februari 2019 een beslissing tot opheffing van de

vluchtelingenstatus. Verzoeker werd hiervan op 28 februari 2019 per aangetekend schrijven in kennis

gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten, een moslim van Koerdische origine te zijn en afkomstig te

zijn uit Mosul, Centraal-Irak. U ging vijf jaar naar school en werkte nadien als timmerman en ijzersmid. U

was bovendien aangesloten bij de “Jaish”, de Koerdische brigade van het Irakese leger ten tijde van

Saddam Hoessein, al waren uw activiteiten beperkt tot een kortstondige wapentraining. In februari 2007

ging u als politieagent aan de slag in het nabij Mosul gelegen district TalKaif.

In november 2007 werd op een elektriciteitspaal nabij uw woning een bericht opgehangen waarin u en

een collega opgeroepen werden om jullie job op te geven. In februari 2008 werd in de tuin van uw woning

een dreigbrief achtergelaten waarin u met de dood bedreigd werd. U gaf dit aan bij een superieur, die

repliceerde dat nagenoeg iedere politieman dergelijke dreigementen ontvangt. Op 9 maart 2009 werd uw

wagen door onbekenden onder vuur genomen. U verloor de controle over het stuur en de wagen ging

overkop. U en uw ouders, die ook in de wagen zaten, werden naar het hospitaal overgebracht. Toen bleek

dat u een politieman was, werd u overgebracht naar het militaire hospitaal gelegen aan de luchthaven van

Mosul. U bleef er gedurende drie dagen, waarna u door de Nationale Garde naar het politiekantoor van

Talkaif werd overgebracht. U trof er uw familie aan en vernam dan pas dat allebei uw ouders op de dag

na de aanslag om het leven waren gekomen. Hierna gaf u uw job op en de volgende vijf à zes maanden

verbleef u bij een oom in Zammar. De buren van uw oom gaven te kennen dat ze het niet apprecieerden

dat er een politieman in de buurt verbleef. Daarom verhuisde u naar uw schoonouders in Birdiya. U kreeg

er te horen dat Koerden uit Centraal-Irak geen verblijfsrecht hebben in Noord-Irak. Drie maanden later

vluchtte u via Turkije, verborgen in een vrachtwagen, naar België, waar u op 5 januari 2009 een

verzoek om internationale bescherming indiende.

Op 19 juni 2009 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) een

beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus. Op 19 maart 2017 werd u in de luchthaven van

Düsseldorf, Duitsland, gecontroleerd door de grenspolitie aangezien u op het punt stond naar Istanbul,

Turkije, te reizen en u in het bezit was van een document met vluchtinformatie waaruit bleek dat u vóór 4

april 2017 een terugreis vanuit Erbil, Noord-Irak, naar Düsseldorf had geboekt. U bleek bovendien in het

bezit te zijn van een Iraaks paspoort dat in- en uitreisstempels van Irak bevatte, zo zou u immers van 29

mei 2016 tot 12 juni 2016 naar Erbil gereisd zijn.

Op 17 april 2018 stelde de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) namens

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een formele vraag aan het CGVS om uw vluchtelingenstatus in

te trekken.

U werd opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud op het CGVS op 10 september 2018 om de

mogelijkheid van de intrekking van uw vluchtelingenstatus te evalueren. Tijdens dit persoonlijk onderhoud

beweert u dat uw broer I.(…) in 2009 gevangen werd door de Amerikanen omdat hij daarvoor aangesloten

zou zijn geweest bij de Nationale Garde, waarna hij tot april à mei 2016 opgesloten zat in de gevangenis

van Bucca nabij Bagdad. Omdat uw broer vrijgelaten was uit de gevangenis, besloot u van 29 mei 2016

tot 12 juni 2016 naar Irak te reizen om hem terug te zien. U verbleef de hele periode bij uw zus in Erbil en

verklaart dat de enige reden voor uw terugkeer het weerzien met uw familie was. Op 18 maart 2017 werd

uw broer I.(…) door terroristen in Irak vermoord, waarna u op 19 maart 2017 naar Irak reisde voor de

begrafenisplechtigheid van uw broer, die plaatsvond in de buurt van Zakho. U verbleef drie à vier dagen

bij uw oom in Zummar om vervolgens tot 4 april 2017 bij uw zus in Erbil te verblijven. Op 4 april 2017

reisde u terug naar België, waarna u niet meer naar Irak teruggekeerd zou zijn. In 2017 zou u echter wel

naar Frankrijk zijn gereisd, waarbij u na uw terugkeer naar België opmerkte dat u uw paspoort kwijt was

geraakt.

Verder geeft u tijdens uw persoonlijk onderhoud nog aan dat u bij uw weten niets verkeerd hebt gedaan

en u enkel omwille van uw broer naar Irak was teruggekeerd. U kan momenteel niet naar Irak terugkeren

omdat u al acht à negen jaar in België bent en u hier kinderen en een gezin heeft. Daarenboven is de

veiligheidssituatie in Mosul niet goed en kan u niet naar Koerdistan gaan omdat u daar geen eigendom

hebt en u en uw familie vroeger tegen de KDP (Koerdische Democratische Partij) was.
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Ter staving van uw verklaringen legde u uw Iraakse identiteitskaart en nationaliteitsbewijs voor.

B. Motivering

U kreeg op 19 juni 2009 het statuut van vluchteling. Er dient te worden opgemerkt dat heden

uw vluchtelingenstatus moet worden opgeheven. Artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een

vreemdeling ophoudt vluchteling te zijn wanneer hij valt onder artikel 1C van het Verdrag van Genève.

Volgens artikel 1C(1) van het Verdrag van Genève houdt een persoon op vluchteling te zijn indien hij

vrijwillig opnieuw de bescherming inroept van het land van zijn nationaliteit.

Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt dat u van 2016 tot

2017 twee keer naar Irak terugkeerde, met name van 29 mei 2016 tot 12 juni 2016 en van 19 maart 2017

tot 4 april 2017, gebruik makend van een Irakees paspoort dat op 21 november 2011 afgeleverd werd

door de Iraakse ambassade in Frankrijk (CGVS, p. 6-11). Deze feiten worden door u niet betwist.

Het feit dat u zich vrijwillig in het bezit stelde van een Irakees paspoort wijst erop dat u actueel niet langer

een vrees voor vervolging koestert ten aanzien van uw autoriteiten. Er kan in dit verband verwezen worden

naar het UNHCR, “Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status

under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the status of refugees” van December 2011,

waar wordt toegelicht dat wanneer een vluchteling een aanvraag indient tot het bekomen van een

paspoort of een hernieuwing ervan en hij dit ook daadwerkelijk verkrijgt, verondersteld wordt - tot bewijs

van het tegendeel - dat hij de intentie heeft om zich opnieuw te beroepen op de bescherming van het land

van zijn nationaliteit, en dat het verkrijgen van een nationaal paspoort met het oog op terugkeer in principe

inhoudt dat de betrokkene ophoudt vluchteling te zijn zoals bepaald in artikel 1, C (1) van het Verdrag van

Genève. Doorslaggevend bij de beoordeling is de vraag of de vluchteling hierbij vrijwillig heeft gehandeld

(p. 24-25). In casu wordt niet betwist dat u vrijwillig een Irakees paspoort heeft aangevraagd en heeft

bekomen, en dat u met dit paspoort meermaals op legale wijze van en naar Irak bent gereisd. Er dient

dan ook te worden vastgesteld dat u vrijwillig opnieuw de bescherming inroept van het land van uw

nationaliteit en dat u, overeenkomstig artikel 1, C (1) van het Verdrag van Genève, aldus niet langer nood

heeft aan internationale bescherming en ophoudt vluchteling te zijn.

De door u aangehaalde redenen voor uw terugkeer naar Irak zijn niet van dien aard dat zij afbreuk kunnen

doen aan het ‘vrijwillige’ karakter van uw terugkeer, noch aan het besluit dat u zich opnieuw onder de

bescherming heeft geplaatst van het land uw zijn nationaliteit.

Wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS van 10 september 2018 gevraagd wordt

waarom u momenteel niet naar Irak kan terugkeren, haalt u in eerste instantie enkel aan dat u al acht à

negen jaar in België bent en uw kinderen hier geboren zijn. Wanneer hier nog verder op doorgevraagd

wordt, haalt u enkel aan dat u omwille van veiligheidsredenen niet naar Irak kan terugkeren en dat de

situatie in Mosul niet goed is (CGVS, p. 11). U verwijst echter op geen enkel moment naar de problemen

waarom u Irak in 2009 verlaten zou hebben. Dat u op geen enkel moment melding maakt van deze

problemen wijst erop dat u deze problemen zelf als niet of niet voldoende ernstig en actueel beschouwt,

hetgeen andermaal de afwezigheid van een gegronde vrees voor vervolging lijkt aan te tonen.

Er kan bovendien geen geloof gehecht worden aan de door u voorgehouden redenen voor uw terugkeer

naar Irak.

Om te beginnen dient opgemerkt te worden dat er via uw Facebookpagina ‘E.(…) J.(…)’ - waarvan

u toegeeft dat het uw Facebookpagina is (CGVS, p. 5) en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het

administratief dossier - de Facebookpagina ‘S.(…) S.(…)’ en ‘S.(…) K.(…)’ teruggevonden konden

worden (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Gezien beide accounts uw voornaam

gebruiken en foto’s van u tonen, dient hierbij vastgesteld te worden dat het hier eveneens

Facebookpagina’s van u betreft. Daarnaast kan via uw Facebookpagina’s ook de Facebookpagina ‘I.(…)

S.(…)’ teruggevonden worden. Gelet op de naam, de link met uw Facebookpagina’s en de foto van u die

op deze Facebookpagina teruggevonden kan worden (zie administratief dossier), kan er redelijkerwijze

aangenomen worden dat het hier de Facebookpagina van uw broer ‘I.(…)’ betreft.

Hiernaast dient de aandacht gevestigd te worden op uw reis naar Irak van 29 mei 2016 tot 12 juni 2016.

U beweert immers dat uw broer in 2009 door de Amerikanen gearresteerd werd en hij in april à mei 2016

vrijgelaten werd, waarna u naar Irak besloot te reizen om hem terug te kunnen zien (CGVS, p. 4 en 7-8).

U beweert bovendien dat uw broer door de Amerikanen vastgehouden werd in de gevangenis ‘Bouqa’,

waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat u het beruchte Amerikaans detentiecentrum ‘Camp

Bucca’ bedoelt (CGVS, p. 4). Er dient immers geconcludeerd te worden dat uw verklaringen niet stroken

met de informatie waarover het CGVS beschikt. Hoewel u verklaarde dat uw broer in 2009 gearresteerd

werd door de Amerikanen en vervolgens tot april à mei 2016 in bovenstaande gevangenis vastgehouden

werd, blijkt uit de beschikbare informatie dat het detentiecentrum ‘Camp Bucca’ reeds in 2009 door de

Amerikanen werd gesloten. Het is bijgevolg weinig geloofwaardig dat uw broer I.(…) van 2009 tot 2016

door de Amerikanen gevangen gehouden werd. Hetgeen verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid

van de vasthouding van uw broer zijn enkele eigenaardigheden die via de Facebookpagina ‘I.(…) S.(…)’,

waarvan aangenomen kan worden dat het de Facebookpagina van uw broer I.(…) betreft,
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vastgesteld konden worden. Zo postte uw broer in 2015 immers allerlei berichten en foto’s op zijn

Facebookpagina (zie info toegevoegd aan het administratief dossier). Indien uw broer daadwerkelijk van

2009 tot april à mei 2016 in de gevangenis zat, is het weinig waarschijnlijk dat hij in 2015, tijdens zijn

vasthouding, dergelijke foto’s en berichten op zijn Facebookpagina zou kunnen posten. Gelet op

bovenstaande elementen is de door u aangehaalde arrestatie en gevangenisstraf van uw broer volstrekt

ongeloofwaardig. Gezien er geen geloof gehecht kan worden aan de vasthouding van uw broer, kan er

evenmin geloof gehecht worden aan uw bewering naar Irak te zijn gereisd om uw broer na zijn vrijlating

weer te zien.

Evenmin kan er geloof gehecht worden aan uw bewering op 19 maart 2017 naar Irak te zijn gereisd omdat

uw broer I.(...) op 18 maart 2017 vermoord werd en u zijn begrafenisplechtigheid wou bijwonen (CGVS,

p. 9-11). Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat uw verklaringen niet stroken met de informatie

waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd. Hoewel u

beweert dat uw broer op 18 maart 2017 vermoord werd, u vervolgens direct een vliegticket gekocht had

en u een dag later, op 19 maart 2017, het vliegtuig naar Irak nam (CGVS, p. 4 en 9-10), blijkt uit uw

vluchtgegevens van ‘Pegasus Airlines’ dat u uw vliegtickets reeds op 15 maart 2017 bekomen had (zie

info toegevoegd aan het administratief dossier). Dat u, in tegenstelling tot wat u beweerde, uw vliegtickets

naar Irak reeds drie dagen voor het overlijden van uw broer had aangeschaft is hoogst eigenaardig en

doet op ernstige wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van het beweerde overlijden van uw broer. Dat

u na het persoonlijk onderhoud op het CGVS, bij monde van uw advocaat, aangeeft dat uw broer niet op

18 maart 2017 maar wel op 14 maart 2017 overleden is, kan niet overtuigen. Tijdens uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS herhaalde u immers meermaals dat uw broer op 18 maart 2017 overleden was,

u beweerde in eerste instantie hier zelfs 100% zeker van te zijn om vervolgens, pas na confrontatie

met bovenstaande tegenstrijdigheid, te beweren niet zeker te zijn over zijn overlijdensdatum (CGVS, p. 4,

9-12). Dat u nu uw verklaringen a posteriori aanpast om tot een coherent relaas te komen doet ernstige

twijfels rijzen bij de geloofwaardigheid van uw verklaringen. De overlijdensakte die u na het persoonlijk

onderhoud indiende, waarop 14 maart 2017 als overlijdensdatum zou staan, kan uw gebrek aan

geloofwaardigheid niet herstellen. Het betreft hier immers enkel een kopie, én geen origineel stuk,

waardoor de herkomst en authenticiteit van dit document onmogelijk kan worden nagegaan. Een dergelijk

document heeft bovendien slechts bewijswaarde in zover het ondersteund wordt door geloofwaardige

verklaringen, hetgeen in casu niet het geval is. Voor de volledigheid dient aan bovenstaande nog

toegevoegd te worden dat er in Irak op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en nagenoeg

alle documenten vervalst worden of via corruptie, zowel in Irak als daarbuiten, aangekocht kunnen worden

(zie Landeninformatie “COI Focus Irak: Corruptie en documentenfraude”). De bewijswaarde van

dergelijke documenten is hoe dan ook zeer gering.

Verder is het eveneens opmerkelijk dat uw broer I.(...) ook nà 18 maart 2017, dus nà zijn dood, nog actief

bleef op Facebook. Zo blijkt immers aan de hand van zijn Facebookpagina dat hij ook nà 18 maart 2017,

én zelfs in 2018 (!), nog foto’s van andere personen leuk vond op Facebook en hij ook reageerde op foto’s

van anderen (zie info toegevoegd aan het administratief dossier). Gelet op bovenstaande bevindingen

dient het CGVS niet enkel te concluderen dat er geen geloof gehecht kan worden aan de vasthouding van

uw broer door de Amerikanen, maar dient het eveneens te concluderen dat er geen geloof gehecht kan

worden aan het overlijden van uw broer op 18 maart 2017. Daar de moord op uw broer volstrekt

ongeloofwaardig is, kan er evenmin geloof gehecht worden aan het door u voorgehouden motief voor uw

reis naar Irak in maart 2017. De door u voorgelegde overlijdensakte van uw broer doet niets af aan

bovenstaande vaststelling. Het betreft hier immers enkel een kopie, én geen origineel stuk, waardoor de

authenticiteit en herkomst van dit document niet kan worden nagegaan. Een dergelijk stuk kan bovendien

door om het even wie, waar en wanneer zijn opgemaakt. Aldus draagt dit document geen bewijswaarde.

Hierbij dient nogmaals aan toegevoegd te worden dat dat er in Irak op grote schaal gefraudeerd wordt

met documenten en nagenoeg alle documenten vervalst worden of via corruptie, zowel in Irak als

daarbuiten, aangekocht kunnen worden (zie Landeninformatie “COI Focus Irak: corruptie en

documentenfraude”).

Bovenstaande vaststellingen doen sterk vermoeden dat u om een heel andere reden naar Irak bent

teruggekeerd dan hetgeen u voorhoudt. Gezien uw ongeloofwaardige verklaringen over uw terugkeer

naar Irak biedt u geen zicht op de omstandigheden waarin u in Irak hebt verbleven of wat u daar heeft

gedaan bij uw terugkeer. U maakt bijgevolg ook niet aannemelijk dat u momenteel een gegronde vrees

voor vervolging zou hebben in Irak.

Voorts kan het CGVS zich niet van de indruk ontdoen dat u getracht heeft het CGVS te misleiden door

leugenachtige verklaringen af te leggen omtrent het bekomen van uw Irakees paspoort. Zo beweert u in

eerste instantie immers dat u in 2008 een paspoort bekomen had in Mosul en u nadien geen ander

paspoort meer heeft gehad buiten uw vluchtelingenpaspoort (CGVS, p. 6). Wanneer u geconfronteerd

wordt met het feit dat uw Irakees paspoort afgeleverd werd op 21 november 2009 en u deze bijgevolg niet

in 2008 in Mosul bekomen kan hebben, beweert u plots echter dat u in 2008 een paspoort van het type
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‘S’ gekregen had en u in 2010 via de Iraakse ambassade in Frankrijk een paspoort van het type ‘G’

bekomen had (CGVS, p. 7). Daar uw paspoort afgeleverd werd in 2009, én dus niet 2010, blijken uw

verklaringen ook na bovenstaande confrontatie niet te kloppen. Op basis van bovenstaande verklaringen

kan dan ook worden geconcludeerd dat u bewust getracht heeft om het CGVS te misleiden over de wijze

waarop en wanneer u uw Irakees paspoort zou hebben aangevraagd en verkregen.

Uit de kopie van uw paspoort, die het CGVS kon ontvangen via de luchtvaartpolitie van Düsseldorf, blijkt

duidelijk dat uw Irakees paspoort afgeleverd werd op 21 november 2009. Dit betekent in casu dat u uw

Irakees paspoort reeds enkele maanden nadat u op 19 juni 2009 de vluchtelingenstatus werd toegekend

aangevraagd en bekomen had, terwijl u op dat moment eveneens een Belgisch reisdocument voor

vluchtelingen kon bekomen (zie info toegevoegd aan het administratief dossier). Het CGVS kan zich niet

van de indruk ontdoen dat u het Irakese paspoort in kwestie aangeschaft hebt met als doel (visumvrij)

naar Irak te kunnen terugkeren. Dit vermoeden wordt versterkt door het gegeven dat u zowel tegenstrijdige

als ongeloofwaardige verklaringen aflegt over het tijdstip en de manier waarop u dit paspoort bekomen

hebt en u reeds twee keer met dit paspoort naar Irak bent teruggekeerd. Andermaal blijkt uit uw

gedragingen de afwezigheid van een gegronde vrees voor vervolging in Irak.

Daarenboven kan aan de hand van uw Facebookpagina ook vastgesteld worden dat u in augustus 2018

nog naar Istanbul, Turkije, gereisd was (zie informatie toegevoegd aan het administratief). Hoewel

ontegensprekelijk blijkt dat u in augustus 2018 in Istanbul was, beweert u dat u België na april 2017 niet

verlaten hebt en ontkent u, na confrontatie, dat u in augustus 2018 naar Istanbul gereisd was (CGVS, p.

11). Dat u ontkent naar Istanbul te zijn gereisd is kenmerkend voor uw gebrek aan oprechtheid en toont

andermaal aan dat u bewust tracht het CGVS te misleiden door bepaalde informatie achter te houden.

In acht genomen het geheel van wat voorafgaat, kan besloten worden dat uw gedrag - het aanvragen van

een Irakees paspoort en het meermaals vrijwillig terugkeren naar Irak in 2016-2017, waardoor u vrijwillig

opnieuw de bescherming heeft ingeroepen van het land van uw nationaliteit zoals bepaald in artikel 1, C

(1) van het Verdrag van Genève - aantoont dat u actueel niet langer een vrees voor vervolging koestert

en dat u derhalve geen vluchteling meer bent. U kende bij geen enkele terugreis problemen.

U haalt aan dat u niet naar Irak kan terugkeren en u uw vluchtelingenstatus dient te behouden omdat u al

acht à negen jaar in België bent en u hier kinderen en een gezin heeft (CGVS, p. 12). Dergelijke motieven

doen echter niets aan het feit dat u vrijwillig naar Irak besloot terug te keren en vrijwillig opnieuw de

bescherming inroept van het land van uw nationaliteit. Deze elementen zijn dan ook niet van die aard dat

zij het behoud van uw vluchtelingenstatus kunnen wettigen

Hiernaast beweert u dat u momenteel niet naar Irak kan terugkeren omdat de veiligheidssituatie in Mosul

niet goed is en u niet naar Koerdistan kan gaan omdat u daar geen eigendom heeft en uw familie vroeger

tegen de KDP gekant was (CGVS, p. 12). Dit argument werpt evenmin een ander licht op de motieven om

uw vluchtelingenstatus op te heffen. Dit element werd echter wel in rekening gebracht in de beoordeling

betreffende de subsidiaire beschermingsstatus, die hieronder wordt besproken.

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

Deze documenten tonen immers enkel uw identiteit aan, een element dat momenteel niet in twijfel wordt

getrokken.

De vaststelling dat u een Irakees paspoort heeft aangevraagd en ook heeft bekomen, en dat u met dit

paspoort meermaals op legale wijze van en naar Irak bent gereisd volstaat om te besluiten dat de

bepalingen van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet inzake de subsidiaire

beschermingsstatus niet op u van toepassing zijn en dat er geen redenen voorhanden zijn om aan te

nemen dat u in uw land van herkomst een reëel risico loopt op ernstige schade bestaande uit foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

De subsidiaire beschermingsstatus kan ook toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld

in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of,

in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Asielzoekers uit Irak

krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend

op basis van de algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat

de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat

deel van het land.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt weliswaar dat de

veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de toename
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in geweld- en terreurdaden geconcentreerd is in een aantal Centraal-Iraakse provincies. Daarenboven

blijkt het geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal erg verschillend te zijn. Deze sterk

regionale verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden

gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het

gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient

in casu de veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio ofwel Iraaks- Koerdistan te worden

beoordeeld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG),

significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR) kent een

zekere mate van stabiliteit, sociale cohesie en efficiënt optredende veiligheidsdiensten. Niettegenstaande

de diepe politieke en economische crisis blijft het geweld in de KAR relatief beperkt. Uit dezelfde informatie

blijkt bovendien dat deze regio grotendeels ontsnapt aan het terreurgeweld dat in Irak plaatsvindt.

Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak, en in de regio heerst een

relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije vijf jaar drie grootschalige aanslagen plaats in de KAR, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheidsen overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

vielen een beperkt aantal burgerdoden. Zowel in 2016, als in 2017vonden er geen terroristische

aanslagen plaats waarbij burgerslachtoffers vielen. Daarnaast vonden in de KAR sporadisch,

kleinschalige en gerichte aanvallen plaats. Hierbij vallen weinig tot geen burgerslachtoffers. De zeldzame

terreurdaden in de KAR, opgeëist door IS, hebben over het algemeen geen burgers als doelwit, maar zijn

hoofdzakelijk gericht op overheids- en veiligheidsdiensten. De zeldzame terreurdaden en lage aantal

burgerslachtoffers veruiterlijkt zich in de massale aanwezigheid van Syrische vluchtelingen IDP’s uit

Centraal-Irak. Dit heeft evenwel geen impact op de veiligheidssituatie in de KAR. Met de komst van de

honderdduizenden IDP’s in de regio en ter preventie van aanvallen van IS werden

de veiligheidsmaatregelen in de KAR echter wel verhoogd. De veiligheidscontroles aan de controleposten

aan de grens met Centraal-Irak (en Syrië) werden opgevoerd uit vrees voor infiltratie van IS-strijders onder

IDP’s.

Naast de blijvende spanningen omtrent de verdeling van de olie-export en de inkomstenverdeling hiervan,

zet de onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste gebieden de relaties tussen de KRG en de

Centraal-Iraakse regering op scherp. Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum dat op 25 september

2017 plaatsvond, brak de KRG en de Koerdische bevolking zwaar op. Het Iraakse leger en PMU

verdreven als reactie hierop de Koerdische troepen uit Kirkuk en de betwiste gebieden onder Koerdische

controle. De gewapende confrontaties beperkten zich tot de betwiste gebieden maar de KRG verloor

hiermee bij benadering 30 % van zijn de facto grondgebied en een groot deel van zijn olie-inkomsten.

Daarmee is het politieke landschap van de Iraakse Koerden volledig door elkaar geschud.

Op 25 juli 2015 kwam een einde aan de twee jaar durende wapenstilstand tussen Turkije en de PKK.

Sindsdien voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-Irak. Deze

Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in het

bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter ook naburige Koerdische dorpen

getroffen, waarbij vooral materiële schade aan landbouwgronden en huizen wordt opgetekend. Het aantal

burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt.

Voor het eerst in tien jaar vonden sinds juni 2016 opnieuw Iraanse aanvallen plaats op de Noord-Iraakse

grensregio in de strijd tegen Koerdische rebellen, meer bepaald op KDPI-doelwitten. Bij deze Iraanse

aanvallen op het grensgebied van de KAR is er tot op heden geen melding gemaakt van burgerdoden.

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

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld in de KAR.

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

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

geweld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de Koerdische Autonome Regio niet alleen over

de weg bereikbaar is. Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over luchthavens in

Basra, Najaf, Erbil en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot

bereikbaar zijn. Sinds eind maart 2018 zijn terug rechtsreeks vluchten uit het buitenland, inclusief

Europese steden, naar de KAR operationeel. Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen

lasten de Koerdische luchthavens opnieuw in hun vluchtschema’s in. De Turkse nationale

vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines besliste omwille van politieke redenen alleen nog op Erbil en niet

meer op Suleimaniya te vliegen.

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat dat etnische Koerden de KAR vrij kunnen binnenkomen en

over het algemeen geen garantsteller meer moeten opgeven om door de veiligheidscontrole te komen.
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Hoewel er na de bomaanslag in Erbil in april 2015, restrictieve maatregelen werden ingevoerd met

betrekking tot binnenkomst en verblijf in de KRG-regio, trof deze verstrenging in hoofdzaak Arabieren en

meer bepaald alleenstaande Soennitische mannen.

Etnische Koerden die het geweld in Centraal- Irak ontvluchtten, kunnen zich voorts vrij vestigen in de

KARregio. Zij hebben over het algemeen geen probleem om een verblijfsvergunning te bekomenVolgens

sommige bronnen dienen Koerden zelfs geen verblijfsvergunning aan te vragen en hebben zij op basis

van hun Iraakse identiteitskaart en Koerdische identiteit recht op verblijf in de KAR. Het lokale Asayish-

kantoor zal een veiligheidsen achtergrondcontrole uitvoeren, wat een aantal weken in beslag neemt.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in Noord-Irak vestigt.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u een etnische Koerd bent en u de Koerdische taal spreekt.

Daarenboven blijkt u ook over een familiaal netwerk in Iraaks-Koerdistan te beschikken, zo heeft u zowel

een zus wonen in Erbil als in Zakho (CGVS, p. 4 en 10). Hiernaast kan er ook nog gekeken worden naar

informatie die op basis van uw Facebookpagina’s teruggevonden kon worden. Wanneer er gekeken wordt

naar uw vriendenlijst op Facebook of naar de personen met wie u op Facebook interactie heeft valt immers

onmiddellijk op dat een groot deel van hen bij hun publieke plaatsbepaling aangeeft afkomstig te zijn of te

wonen in Iraaks-Koerdistan, en meer specifiek in Zakho of Dohuk (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Op basis van bovenstaande bevindingen kan het CGVS bijgevolg niet anders dan

concluderen dat u een duidelijke (familiale) band hebt met Iraaks-Koerdistan. Dat u een band en voeling

hebt met Iraaks-Koerdistan blijkt verder door het gegeven dat u op van uw Facebookpagina’s, met name

de pagina ‘Sami Kurdi’, aangeeft afkomstig te zijn uit ‘Zakho’, een stad in Iraaks-Koerdistan, en u zowel

in 2016 als in 2017, enkele jaren nadat u in België de vluchtelingenstatus verkregen had, naar Iraaks-

Koerdistan besloot te reizen (CGVS, p. 7-11).

Hoewel u beweert dat u zich niet in Koerdistan kan vestigen omdat uw familie vroeger gekant was tegen

de KDP (Koerdische Democratische Partij), blijkt dit weinig meer dan een loze bewering die u op geen

enkele wijze kan staven (CGVS, p. 11). Daarenboven kunnen uw zussen immers zonder problemen in

Iraaks-Koerdistan verblijven, bent u zelf in 2016 en 2017 ook zonder problemen, én op legale wijze, naar

Iraaks-Koerdistan kunnen reizen en kon u er gedurende enkele weken verblijven (CGVS, p. 4-5 en 7-12).

Ook blijkt uit de gegevens die teruggevonden konden worden via uw Facebookpagina’s dat u op Facebook

bevriend bent met personen die aangeven voor de KDP te werken of een foto van Massoud Barzani, de

voorzitter van de KDP, hebben als hun omslagfoto (zie informatie toegevoegd aan het administratief

dossier). Gelet op bovenstaande bevindingen is het bijgevolg hoogst onwaarschijnlijk dat u momenteel

om eender welke reden de KDP zou moeten vrezen of dat u zich omwille van de KDP niet in Iraaks-

Koerdistan zou kunnen vestigen.

Daarenboven bent u een gezonde man van beroepsleeftijd en heeft u in het verleden reeds werkervaring

kunnen opdoen in Irak, onder andere als timmerman, ijzersmid en politieagent (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS, dd. 8 juni 2009, p. 2), én ook in België (CGVS, dd. 10 september 2018, p. 12). Er mag

dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar Europa

te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen en er werk te vinden, bij terugkeer naar het

land waarvan u de nationaliteit bezit, in staat bent om buiten uw regio van herkomst, doch wel in de

Koerdische regio, uw leven verder te zetten en in uw onderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in Noord-

Irak waar thans geen sprake is van een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet wordt uw vluchtelingenstatus opgeheven.

(…)”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3, §1 en artikel 55/3 van de

vreemdelingenwet.

Verzoeker wijst op de definitie van de vluchtelingenstatus uit artikel 48/3, §1, van de vreemdelingenwet

en stelt dat hij op 19 juni 2009 werd erkend als vluchteling waarna hij de gevallen opsomt waarin een

vluchteling op grond van artikel 55/3 van de vreemdelingenwet en artikel 1C van het Vluchtelingenverdrag

het statuut van vluchteling kan verliezen.
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In zijn beslissing, zo vervolgt verzoeker, stelt de commissaris-generaal dat verzoeker vrijwillig de

bescherming zou hebben ingeroepen van het land waarvan hij de nationaliteit heeft omwille van het feit

dat hij zich vrijwillig in het bezit stelde van een Iraaks paspoort. Volgens verzoeker hoeft het gegeven dat

een erkend vluchteling na zijn erkenning bij de ambassade van zijn land van nationaliteit een nieuw

paspoort zou hebben verkregen niet noodzakelijk te leiden tot het verlies van het statuut van vluchteling.

Verzoeker verwijst hierbij naar een uitspraak van de voormalige vaste beroepscommissie. Het gegeven

dat verzoeker op 21 november 2009 een nieuw Iraaks paspoort heeft bekomen, kan volgens verzoeker

niet leiden tot de opheffing van het statuut omdat hij in 2016 is teruggekeerd om zijn broer terug te zien

nadat deze 7 jaar opgesloten zat en in 2017 is teruggekeerd om de begrafenis van diezelfde broer bij te

wonen. Er dient naar de mening van verzoeker in concreto te worden geoordeeld en er kan geen sprake

zijn van een automatisme om “de vreemdelingenstatus in te trekken (sic)”.

Vervolgens is verzoeker van oordeel dat de argumenten van het Commissariaat-generaal niet overtuigen.

Waar de commissaris-generaal het weinig geloofwaardig acht dat de broer van verzoeker van 2009 tot

2016 gevangen zou zijn gehouden in Camp Bucca omdat dit kamp reeds in 2009 door de Amerikanen

werd gesloten, merkt verzoeker op dat de sluiting van deze gevangenis niet tot de vrijlating van alle

gevangenen heeft geleid, maar dat deze werden overgeplaatst.

Naar aanleiding van de berichten op facebook stelt verzoeker dat deze niet met zekerheid aan zijn broer

gelinkt kunnen worden zodat deze geen bewijswaarde hebben. Verzoeker verduidelijkt ook dat eenieder

een beheerder van de facebookpagina kan aanduiden na overlijden. In dit verband voegt verzoeker een

artikel toe als bijlage bij zijn verzoekschrift (Verzoekschrift, bijlage 4). Door het overmaken van het

overlijdensbericht van zijn broer, zo oppert verzoeker, heeft hij al het tegenbewijs geleverd.

Wat de argumenten van de verwerende partij betreft inzake documentfraude, merkt verzoeker op dat dit

hem in de onmogelijkheid brengt om afdoende bewijs voor te leggen. Volgens verzoeker spreekt het

commissariaat-generaal van indrukken en vermoedens, maar is het zeer kort door de bocht om verzoeker

van bedrog te beschuldigen. Verzoeker ontkent niet dat hij in augustus 2018 naar Istanbul gereisd is.

Verzoeker stipt evenwel aan dat hij moeite had om de tolk te verstaan omdat deze een ander dialect van

het Koerdisch spreekt dan het Badini dat verzoeker spreekt. Tenslotte wijst verzoeker erop dat de reis

niet zonder gevaar is omdat hij anders zijn gezin zou hebben meegenomen, hetgeen hij, gelet op de

veiligheidssituatie in Irak, niet heeft gedaan.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/5 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker stelt dat artikel 48/5 een aantal voorwaarden opsomt waaraan de geboden bescherming dient

te voldoen, terwijl er in zijn regio van herkomst nog steeds geen redelijke maatregelen getroffen worden

ter voorkoming van vervolging omdat er een gebrek is aan een doeltreffend juridisch systeem voor

opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing. Om deze reden, zo oppert verzoeker, stelt de

commissaris-generaal voor om zich elders in het land te vestigen.

In een derde middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 55/3 en 55/5 van de

vreemdelingenwet.

Verzoeker wijst erop dat luidens artikel 55/3 van de vreemdelingenwet bij de opheffing van de

vluchtelingenstatus dient te worden nagegaan of de verandering van de omstandigheden een voldoende

ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter hebben om de gegronde vrees voor vervolging weg te nemen.

Luidens artikel 55/5 van de vreemdelingenwet kan de subsidiaire bescherming worden opgeheven indien

de omstandigheden op grond waarvan de subsidiaire bescherming werd verleend, niet langer bestaan of

zodanig zijn gewijzigd, waarbij eveneens moet worden nagegaan of deze wijziging een voldoende

ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft om het reële risico op ernstige schade weg te nemen.

Verzoeker stipt aan dat de commissaris-generaal in zijn beslissing stelt dat verzoeker nalaat het bewijs te

leveren van een ernstige bedreiging van het leven ten gevolge van willekeurig geweld, terwijl dit dezelfde

reden is waarvoor hij destijds als vluchteling werd erkend. Zijn afkomst uit een land waarvan de algemene

toestand bedreigend is voor de gehele bevolking staat vast, en de commissaris-generaal bevestigt dit

volgens verzoeker in zijn beslissing, waardoor volgens verzoeker niet rechtsgeldig kon worden

overgegaan tot de opheffing van de vluchtelingenstatus.

Wat de subsidiaire bescherming betreft, zo vervolgt verzoeker, stelt de commissaris-generaal dat de

situatie in Irak niet overal even onveilig is. Volgens verzoeker laat de commissaris-generaal evenwel na



RvV X - Pagina 9

standpunt in te nemen over het voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter van de veranderde

omstandigheden. Uit een aantal aspecten van de bestreden beslissing leidt verzoeker zelfs af dat de

wijziging helemaal niet voldoende ingrijpend en van niet-voorbijgaande aard is, waarbij hij de passage uit

de bestreden beslissing over het geweld in de Koerdische Autonome Regio (hierna: de KAR) citeert.

Verzoeker acht het frappant dat de commissaris-generaal beweert dat verzoeker niet aantoont ernstige

bedreigingen op zijn leven te kunnen aantonen, nu de reden voor de erkenning als vluchteling erin bestond

dat hij dreigbrieven ontving en een aanslag op zijn leven heeft overleefd waarbij zijn beide ouders om het

leven kwamen omwille van zijn tewerkstelling als politieman bij de nationale garde, die samenwerkte met

de Amerikanen. Hierbij citeert verzoeker een uittreksel uit de vragenlijst die bij de Dienst

Vreemdelingenzaken werd opgemaakt op 4 februari 2009. Verzoeker beweert dat het gegeven dat nu nog

steeds aanslagen worden gepleegd op overheids- en veiligheidsdiensten net een bevestiging vormen van

het bestaan en het actueel karakter van de vrees in zijnen hoofde bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst. Verzoeker vermeldt ook de vrees voor infiltratie van IS-strijders.

Verzoeker herhaalt dat dit de reden is waarom hij alleen reisde. Uit een beleidsnota van het

Commissariaat-generaal van 25 augustus 2017 en uit een rapport van Refworld, die verzoeker als bijlage

bij zijn verzoekschrift voegt, leidt hij af dat hij tot een risicogroep behoort die geen individuele vervolging

moeten aantonen.

In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht uit artikel 149 van de

Grondwet en de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoeker stelt hierbij dat de commissaris-generaal helemaal niet aantoont dat verzoeker over een redelijk

intern vestigingsalternatief beschikt waardoor volgens hem niet voldaan is aan de motiveringsplicht.

2.2. Nieuwe elementen

2.2.1. Als bijlagen bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker naast zijn identiteitskaart een artikel toe van

‘HLN’ “Dit gebeurt er met je profiel op sociale media als je sterft” van 7 september 2016, een

overlijdensbericht van zijn broer, een beleidsnota van het CGVS over Irak van 25 augustus 2017, een

rapport van ‘Landinfo’ over Noord-Irak van november 2018 en een flash-update van UNHCR over Irak

van 31 mei 2018 (Verzoekschrift, bijlagen 4-8).

2.2.2. Middels een aanvullende nota van 25 oktober 2019 brengt de commissaris-generaal de verwijzing

aan naar de ‘EASO Country of Origin Report Iraq: Security Situation’ van maart 2019 en het ‘EASO

Country of Origin Report Iraq – Internal mobility’ van 5 februari 2019 (Aanvullende nota CGVS).

2.3. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil

met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een

onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste

aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en

tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p.

95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

Wanneer aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan

worden hersteld, of wanneer er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen

tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten

bevelen, kan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal op grond van artikel 39/2, §1, tweede

lid, 2°, van de vreemdelingenwet vernietigen.

2.4. Beoordeling

2.4.1. In de bestreden beslissing tot opheffing van de vluchtelingenstatus wordt gewezen op artikel 55/3

van de vreemdelingenwet waarin verwezen wordt naar artikel 1C van het Vluchtelingenverdrag dat op zijn

beurt bepaalt dat een persoon ophoudt een vluchteling te zijn als hij vrijwillig opnieuw de bescherming

inroept van het land van zijn nationaliteit.
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De commissaris-generaal stelt in zijn beslissing vast dat verzoeker in 2016 en in 2017 terugkeerde naar

Irak, gebruik makend van een Iraaks paspoort dat werd afgeleverd door de Iraakse ambassade in

Frankrijk. Volgens de commissaris-generaal wijst het feit dat verzoeker zich vrijwillig in het bezit stelde

van een Irakees paspoort erop dat hij actueel niet langer een vrees voor vervolging koestert ten aanzien

van zijn autoriteiten. Daarnaast merkt de commissaris-generaal op dat de door verzoeker aangehaalde

redenen voor zijn terugkeer naar Irak niet van die aard zijn dat zij afbreuk kunnen doen aan het ‘vrijwillig’

karakter van zijn terugkeer, noch aan het besluit dat verzoeker zich opnieuw onder de bescherming van

het land van zijn nationaliteit had geplaatst.

In de beslissing wordt verwezen naar het persoonlijk onderhoud, waarin verzoeker aanvankelijk wees op

zijn verblijf in België en zijn kinderen, en vervolgens op de veiligheidssituatie in Mosul en op de vraag

waarom hij niet naar Irak kan terugkeren, maar dat verzoeker geenszins gewag maakt van de problemen

die hem in 2009 hadden aangezet om Irak te verlaten.

Vervolgens stelt de commissaris-generaal dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoeker

aangehaalde redenen voor zijn terugkeer naar Irak, met name de vrijlating (in 2016) en het overlijden (in

2017) van zijn broer I. in Irak.

Voorafgaandelijk bleek de commissaris-generaal te hebben uitgezocht dat via facebook-pagina’s van

verzoeker de (vermoedelijke) facebookpagina van zijn broer I. kon worden teruggevonden.

Vervolgens bleken de verklaringen van verzoeker volgens de commissaris-generaal over de detentie van

zijn broer in het “Camp Bucca” van 2009 tot 2016 weinig geloofwaardig omdat dit kamp reeds in 2009

door de Amerikanen werd gesloten. Bovendien werden op de facebookpagina, waarvan kan worden

aangenomen dat die aan verzoekers broer toebehoort, zo stelt de commissaris-generaal, berichten gepost

tijdens de periode dat hij zou zijn vastgehouden, hetgeen weinig waarschijnlijk overkomt.

De commissaris-generaal acht ook de bewering van verzoeker dat hij in 2017 naar Irak zou zijn gereisd

om de begrafenisplechtigheid van zijn broer bij te wonen ongeloofwaardig omdat de verklaringen van

verzoeker niet stroken met de informatie uit het dossier omdat verzoeker verklaarde dat zij broer op 17

maart 2017 overleed, terwijl blijkt dat verzoeker de tickets reeds op 15 maart 2017 had bekomen. De

commissaris-generaal acht de bewijswaarde van de achteraf neergelegde overlijdensakte slechts zeer

gering. In de beslissing wordt bovendien aangestipt dat verzoekers broer I. ook na zijn overlijden in 2017

en 2018 actief bleef op facebook, hetgeen opmerkelijk is.

De commissaris-generaal concludeert dat verzoeker geen zicht biedt op de omstandigheden van zijn

verblijf in Irak of zijn activiteiten bij zijn terugkeer zodat hij niet aannemelijk maakt dat hij een gegronde

vrees voor vervolging zou hebben in Irak.

Vervolgens stelt de commissaris-generaal dat verzoeker heeft getracht leugenachtige verklaringen af te

leggen over de wijze waarop hij zijn paspoort heeft aangevraagd en bekomen. In de beslissing wordt erop

gewezen dat verzoeker enkele maanden nadat hij de vluchtelingenstatus kreeg een Iraaks paspoort had

bekomen, hoewel hij op dat moment eveneens een Belgisch reisdocument voor vluchtelingen kon

bekomen, hetgeen erop wijst dat verzoeker wellicht de bedoeling had om visumvrij naar Irak te reizen.

Terloops stelt de commissaris-generaal vast dat verzoeker leugenachtige verklaringen heeft afgelegd over

zijn verblijf in Istanbul in augustus 2018.

Op grond van het geheel van zijn vaststellingen concludeert de commissaris-generaal dat verzoekers

gedrag, met name het aanvragen van een Irakees paspoort, de herhaalde vrijwillige terugkeer naar Irak

erop wijst dat hij niet langer een vrees voor vervolging koestert waardoor hij geen vluchteling meer is. In

de beslissing wordt gesteld dat de door verzoeker aangehaalde motieven inzake zijn verblijf in België en

zijn gezin het behoud van de vluchtelingenstatus niet kunnen wettigen.

Aangaande de veiligheidssituatie in Mosul wordt in de beslissing gesteld dat deze in rekening werd

gebracht bij de beoordeling van de subsidiaire bescherming.

In de beslissing wordt vervolgens opgemerkt dat de vaststelling dat verzoeker een Iraaks paspoort heeft

aangevraagd en bekomen en met dit paspoort meermaals op legale wijze van en naar Irak is gereisd

volstaat om te besluiten dat de bepalingen van artikel 48/4, §2, a) en b), van de vreemdelingenwet niet op

hem van toepassing zijn. Met betrekking tot de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,
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c), van de vreemdelingenwet, wordt door de commissaris-generaal op grond van de beschikbare

landeninformatie overwogen dat verzoeker in Noord-Irak, waar de veiligheidssituatie significant stabieler

is, over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt omdat er aldaar voor hem weinig risico bestaat

om slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Met betrekking tot het redelijk karakter van het intern

vluchtalternatief wordt in de beslissing gesteld dat verzoeker een gezonde man van beroepsleeftijd is, een

etnische Koerd is die de Koerdische taal spreekt en over een familiaal netwerk beschikt en bij zijn

terugkeer naar Irak naar Iraaks Koerdistan is gereisd. Zijn bewering dat hij zich niet in Koerdistan zou

kunnen vestigen omdat zijn familie vroeger gekant was tegen de KDP, wordt onwaarschijnlijk geacht

omdat hij op facebook bevriend is met personen die voor de KDP werken.

De commissaris-generaal besluit dat verzoekers vluchtelingenstatus op grond van artikel 55/3 van de

vreemdelingenwet wordt opgeheven.

2.4.2. Het eerste middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet aangezien hij verzuimt uiteen te zetten op welke wijze de bestreden

beslissing deze wetsbepaling zou schenden.

Het vierde middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel 149

van de Grondwet. De bestreden beslissing is immers een administratieve beslissing die niet valt onder de

jurisdictionele motiveringsplicht uit het geschonden geachte artikel van de Grondwet.

De vier aangevoerde middelen worden voor het overige, omwille van hun inhoudelijke verwevenheid,

hieronder gezamenlijk behandeld.

2.4.3. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft

betrekking op de formele motiveringsplicht (RvS 7 maart 2011, nr. 211.838). De artikelen 2 en 3 van de

voormelde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op "afdoende" wijze. Het

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze

duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn. Dit wil zeggen dat

de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen (RvS 27 augustus 2019, nr.

245.324).

2.4.4. De bestreden beslissing tot opheffing van de vluchtelingenstatus vermeldt uitdrukkelijk artikel 55/3

van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt:

“Een vreemdeling houdt op vluchteling te zijn wanneer hij valt onder artikel 1 C van het Verdrag van

Genève. Bij toepassing van artikel 1 C (5) en (6) van voormeld verdrag dient te worden nagegaan of de

verandering van de omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft om de

gegronde vrees van de vluchteling voor vervolging weg te nemen.

Het eerste lid is niet van toepassing op een vluchteling die dwingende redenen, voortvloeiende uit

vroegere vervolging, 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.”

Artikel 1C van het Vluchtelingenverdrag bepaalt op zijn beurt het volgende:

“C. Dit Verdrag houdt op van toepassing te zijn op elke persoon die valt onder de bepalingen van afdeling

A, indien:

1. Hij vrijwillig wederom de bescherming inroept van het land waarvan hij de nationaliteit bezit;

2. Hij, indien hij zijn nationaliteit had verloren, deze vrijwillig heeft herkregen;

3. Hij een nieuwe nationaliteit heeft verkregen en de bescherming geniet van het land waarvan hij de

nieuwe nationaliteit bezit;

4. Hij zich vrijwillig opnieuw heeft gevestigd in het land dat hij had verlaten of waarbuiten hij uit vrees voor

vervolging verblijf hield;

5. Hij niet langer kan blijven weigeren de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, in te

roepen, omdat de omstandigheden in verband waarmede hij was erkend als vluchteling, hebben

opgehouden te bestaan. Met dien verstande echter, dat dit lid niet van toepassing is op een vluchteling

die onder lid 1 van afdeling A van dit artikel valt, en die dwingende redenen, voortvloeiende uit vroegere

vervolging, kan aanvoeren om te weigeren de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit,

in te roepen;
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6. Hij, indien hij geen nationaliteit bezit, kan terugkeren naar het land waar hij vroeger zijn gewone

verblijfplaats had, omdat de omstandigheden in verband waarmede hij was erkend als vluchteling, hebben

opgehouden te bestaan. Met dien verstande echter, dat dit lid niet van toepassing is op een vluchteling

die onder lid 1 van afdeling A van dit artikel valt, en die dwingende redenen, voortvloeiende uit vroegere

vervolging, kan aanvoeren om te weigeren naar het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had,

terug te keren.”

2.4.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 19 juni 2009 werd erkend als vluchteling. Op

19 maart 2017 werd verzoeker op de luchthaven van Düsseldorf (DE) bij zijn uitreis naar Erbil (IQ) via

Istanbul aangetroffen door de grenspolitie toen hij in het bezit was van een geldig Iraaks paspoort en zijn

Belgische verblijfskaart (B-kaart) als vluchteling (AD, stuk 15, Landeninformatie, informatie

luchthavenpolitie Düsseldorf). Deze informatie werd aan de Belgische autoriteiten overgemaakt. De

gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris stelde bijkomend vast dat verzoeker ook in

2016 naar Erbil was gereisd en vroeg op 17 april 2018 aan de commissaris-generaal om over te gaan tot

“intrekking” van de vluchtelingenstatus omdat uit verzoekers persoonlijk gedrag gebleken is dat hij geen

vervolging vreest (AD, stuk 15, Landeninformatie, vraag tot intrekking VS – DVZ, 17 april 2018).

2.4.6. In zijn beslissing gaat de commissaris-generaal niet over tot de “intrekking” van de

vluchtelingenstatus, maar tot de opheffing ervan in toepassing van artikel 55/3 van de vreemdelingenwet

juncto artikel 1C, (1), van het Vluchtelingenverdrag. Een vluchteling die vrijwillig en willens en wetens de

bescherming inroept van het land waarvan hij de nationaliteit heeft, verliest de vluchtelingenstatus. Het

vaakst voorkomende geval betreft een vluchteling die wil terugkeren naar zijn land van nationaliteit en

hiertoe een nationaal paspoort verkrijgt (cf. UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining

Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967

Protocol Relating to the Status of Refugees, April 2019 reissue, nr. 118-122).

Verzoeker gaat in zijn middelen blijkbaar uit van een onjuiste lezing van de juridische grondslagen van de

bestreden beslissing. Hij kan in geen geval worden bijgetreden waar hij in zijn derde middel betoogt dat

de commissaris-generaal zou moeten nagaan of de verandering van de omstandigheden een voldoende

ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft om de gegronde vrees voor vervolging of de behoefte aan

subsidiaire bescherming weg te nemen. De bestreden beslissing is immers niet gesteund op artikel 55/3

juncto artikel 1 C (5) en/of (6), van het Vluchtelingenverdrag waardoor een analyse van het ingrijpend en

niet-voorbijgaand karakter van de gewijzigde omstandigheden zich niet opdringt. De bestreden beslissing

houdt evenmin een opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus in, zoals bedoeld in het door

verzoeker geschonden geachte artikel 55/5 van de vreemdelingenwet, zodat de schending van dit

wetsartikel niet dienstig wordt aangevoerd.

2.4.7. Het administratief dossier bevat een kopie van de identiteitspagina van verzoekers Iraaks paspoort

dat op 21 november 2009 werd uitgegeven (AD, stuk 15, Landeninformatie, informatie luchthavenpolitie

Düsseldorf). Tijdens zijn persoonlijk onderhoud kon verzoeker niet verhelderen waarom hij in november

2009 via de ambassade van Irak in Frankrijk een Iraaks paspoort had aangevraagd hoewel hij op dat

ogenblik reeds erkend was als vluchteling en dus in aanmerking kwam voor een Belgisch reisdocument

voor vluchtelingen (AD, stuk 8, notities van het persoonlijk onderhoud, 10 september 2018, p. 7).

Verzoeker kon ook niet verhelderen waarom hij nu niet naar Irak zou kunnen terugkeren en verwees naar

zijn verblijf in België, zijn kinderen die hier geboren waren en de veiligheidssituatie in Mosul (Ibid., p. 11).

Verzoeker verklaarde niet naar Koerdistan te kunnen gaan omdat hij “de Democratische partij” vreesde

(Ibid., p. 11). Zoals verzoeker terecht opmerkt in zijn eerste middel, dient in concreto te worden nagegaan

of verzoeker vrijwillig deze stappen heeft ondernomen.

Verzoeker verklaarde dat zijn terugkeer naar Irak in 2016 werd ingegeven door de vrijlating van zijn broer

I. en dat zijn terugkeer in 2017 werd ingegeven door het overlijden van zijn broer I. (Ibid., p. 8-10). Uit zijn

verklaringen blijkt dat verzoekers broer I. in 2009 werd gevangen genomen door de Amerikanen en was

opgesloten in “Bouqa” (Camp Bucca) nabij Bagdad en op 18 maart 2017 door terroristen in Rashidieh

werd vermoord omdat ze dachten dat hij bij de Amerikanen was (Ibid., p. 4). Verzoeker bevestigde

naderhand uitdrukkelijk dat hij 100% zeker was dat zijn broer op 18 maart 2017 overleden was (Ibid., p.

10) en hij stelde dat hij de dag nadien, op 19 maart 2017, het vliegtuig had genomen (Ibid., p. 4).

2.4.8. Samen met de commissaris-generaal stelt de Raad vast dat er ernstige vraagtekens kunnen worden

geplaatst bij verzoekers verklaringen dat hij in 2016 naar Irak zou zijn teruggekeerd omdat zijn broer I.

zou zijn vrijgelaten en in 2017 zou zijn teruggekeerd omwille van het overlijden van zijn broer I. Uit de

informatie die door de commissaris-generaal werd aangeleverd, blijkt dat “Camp Bucca” reeds in 2009



RvV X - Pagina 13

werd gesloten (AD, stuk 15, Landeninformatie, info Camp Bucca), waardoor het erg onwaarschijnlijk is

dat verzoekers broer tot 2016 aldaar zou zijn vastgehouden. De a posteriori-uitleg van verzoeker dat de

gedetineerden werden overgeplaatst, doet geen afbreuk aan de pertinente vaststelling van de

commissaris-generaal omdat niet kan worden ingezien waarom verzoeker dit niet tijdens zijn persoonlijk

onderhoud kon uiteenzetten. Verzoeker poogt in zijn verzoekschrift twijfel te zaaien, maar weerlegt

nergens de vaststelling dat de facebook-pagina (AD, stuk 15, Landeninformatie, info fb broer I.) die via

verzoeker kon worden teruggevonden, wellicht deze van zijn broer is (was), zodat het uiterst opmerkelijk

is dat de laatstgenoemde tijdens zijn detentie actief was op dit sociale medium en hierop ook na zijn

overlijden in 2017 actief bleef. De informatie die verzoeker als bijlage bij zijn verzoekschrift voegt

(Verzoekschrift, bijlage 4), houdt niet in dat zijn broer daadwerkelijk gedetineerd zou zijn tot 2016 of in

maart 2017 zou zijn overleden.

Ook verzoekers stelling dat hij in 2017 louter zou zijn teruggekeerd omdat zijn broer was overleden, komt

weinig geloofwaardig over. Zo blijkt de vluchtinformatie van ‘Pegasus Airlines’, die verzoeker destijds op

de luchthaven van Düsseldorf in zijn bezit had (AD, stuk 15, Landeninformatie, informatie luchthavenpolitie

Düsseldorf), op 15 maart 2017, voorafgaand aan het overlijden van zijn broer te zijn uitgegeven, hoewel

verzoeker beweert dat dit niet het geval is. De bewijswaarde van de overlijdensakte van zijn broer I., die

verzoeker na het interview overmaakte (AD, stuk 14, Documenten, overlijdensakte, 13 september 2018;

Verzoekschrift, bijlage 5), kan bezwaarlijk het weinig geloofwaardige karakter van zijn verklaringen

herstellen aangezien uit de beschikbare landeninformatie blijkt dat onder andere overlijdenscertificaten in

Irak op grote schaal worden vervalst (AD, stuk 15, Landeninformatie, COI Focus Irak, Corruptie- en

documentfraude, 8 maart 2016, p. 8). Bovendien is de overlijdensakte in het Arabisch opgesteld en is de

Raad op grond van artikel 8 van koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet verplicht de stukken die niet voorzien zijn van een voor

eensluidend verklaarde vertaling in overweging te nemen (RvS 11 maart 2009, nr. 4.111 (c)).

Verzoeker komt in zijn verzoekschrift ook terug op zijn oorspronkelijke verklaringen uit 2009, hoewel hij

tijdens zijn persoonlijk onderhoud nooit te kennen had gegeven dat zijn asielmotieven uit 2009 thans nog

een probleem bij terugkeer zouden opleveren. Daarnaast haalt verzoeker op basis van een ‘beleidsnota

Irak’ van het Commissariaat-generaal (Verzoekschrift, bijlage 5) en op basis van profielen die worden

geciteerd in een rapport van ‘Landinfo’ (Verzoekschrift, bijlage 6) aan dat hij nog steeds een vrees voor

vervolging zou hebben. Met een verwijzing naar deze nota en dit rapport maakt verzoeker echter niet

aannemelijk dat zijn vrees anno 2020 nog steeds actueel zou zijn.

In zijn verzoekschrift beweert verzoeker plots dat de tolk niet hetzelfde dialect van het Koerdisch zou

hebben gesproken dan hijzelf. Nochtans bevestigde verzoeker in fine van zijn persoonlijk onderhoud dat

hij de tolk en alle vragen goed had begrepen (AD, stuk 8, notities van het persoonlijk onderhoud, 10

september 2018, p. 12) en heeft hierover nooit eerder een opmerking gemaakt. Verzoeker bleek zelfs

aanvankelijk het interview in het Nederlands te willen afleggen (Ibid., p. 2), waardoor kan worden

veronderstelt dat hij eventuele communicatiemoeilijkheden met de tolk zeker had kunnen melden.

Verzoeker maakt evenmin aannemelijk dat de sprekers van de verschillende dialecten van het Koerdisch

elkaar niet zouden kunnen verstaan en kan dus bezwaarlijk voorhouden dat zijn verklaringen zouden zijn

beïnvloed doordat de tolk een ander dialect van de Koerdische taal dan het Badini zou hebben gesproken.

Uit het geheel van wat voorafgaat concludeert de Raad dat de commissaris-generaal op grond van de

vastgestelde handelwijze en de ongeloofwaardige verklaringen rechtsgeldig kon concluderen dat

verzoeker wederom vrijwillig de bescherming had ingeroepen van het land waarvan hij de nationaliteit

heeft, waardoor de vluchtelingenstatus in toepassing van artikel 55/3, eerste lid, van de vreemdelingenwet

diende te worden opgeheven.

2.4.9. De bestreden beslissing houdt tevens een weigering in van de subsidiaire beschermingsstatus.

Betreffende de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b), van de

vreemdelingenwet, wordt in de bestreden beslissing gesteld dat “(d)e vaststelling dat u een Irakees

paspoort heeft aangevraagd en ook heeft bekomen, en dat u met dit paspoort meermaals op legale wijze

van en naar Irak bent gereisd volstaat om te besluiten dat de bepalingen van artikel 48/4, § 2, a) en b)

van de Vreemdelingenwet inzake de subsidiaire beschermingsstatus niet op u van toepassing zijn en dat

er geen redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat u in uw land van herkomst een reëel risico loopt

op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.”

2.4.10. Met betrekking tot de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de

vreemdelingenwet, bevat de bestreden beslissing een materiële misslag aangezien wordt gesteld dat “niet
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alleen rekening (dient) te worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook

met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met

betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio

ofwel Iraaks- Koerdistan te worden beoordeeld.” Verzoeker is immers afkomstig uit Mosul in Centraal-

Irak, waardoor in beginsel de veiligheidssituatie in Centraal-Irak dient te worden beoordeeld. In de

bestreden beslissing wordt echter gewezen op het door verzoeker in zijn tweede middel geschonden

geachte artikel 48/5, §3, van de vreemdelingenwet waarin het volgende is bepaald:

“§ 3.

Er is geen behoefte aan internationale bescherming indien de asielzoeker in een deel van het land van

herkomst:

a) geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of

b) toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van § 2;

en hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van

het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel

van het land van herkomst overeenkomstig het eerste lid, wordt rekening gehouden met de algemene

omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.”

De commissaris-generaal merkt in zijn beslissing op dat uit de informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in

de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de

Kurdistan Regional Government (KRG), significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak en dat er

voor verzoeker in Noord-Irak een veilig en redelijk intern vluchtalternatief voorhanden is.

2.4.11. Verzoekers bewering dat er in zijn regio van herkomst geen redelijke maatregelen ter voorkoming

van vervolging worden genomen, doet niet terzake aangezien in de beslissing een intern

vestigingsalternatief wordt voorgesteld.

Wat de veiligheidssituatie in de KAR betreft, wordt door de commissaris-generaal in zijn aanvullende nota

het volgende gesteld: “De Koerdische Autonome Regio (KAR) kent een zekere mate van stabiliteit en

efficiënt optredende veiligheidsdiensten. (…) Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan

elders in Irak. In de regio heerst een relatieve stabiliteit. (…) Sinds 2016 vonden er geen

terroristische aanslagen plaats waarbij burgerslachtoffers te betreuren vielen.

Daarnaast vonden in de KAR een aantal geïsoleerde en kleinschalige aanvallen van IS plaats. Hierbij

vallen weinig tot geen burgerslachtoffers. (…) Het gros van het aantal slachtoffers dat de afgelopen jaren

geregistreerd werd in de KAR is geconcentreerd in het gebied aan de grens met Iran en Turkije, dit

ingevolge het conflict tussen de PKK en het Turkse leger. Sinds er op 25 juli 2015 een einde kwam aan

de twee jaar durende wapenstilstand tussen Turkije en de PKK, voert het Turkse leger opnieuw

luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-Irak. Deze Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit

gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in het bergachtig en dunbevolkt grensgebied met

Turkije. Hierbij worden echter ook naburige Koerdische dorpen getroffen. Het aantal burgerslachtoffers

dat hierbij te betreuren valt, is beperkt. In december 2017 begon het Turkse leger ook grondoffensieven

uit te voeren op Iraaks grondgebied, waardoor de aanwezigheid van Turkse militairen in de rurale

gebieden in Dohuk en Erbil toenam. Aan deze grondoffensieven kwam een einde nadat de Iraakse

premier in september 2018 aan de federale grensautoriteiten de opdracht gaf de bewaking van de grens

met Turkije te versterken.

Sinds een viertal jaar voert Iran, in de strijd tegen Koerdische rebellen, opnieuw sporadisch aanvallen uit

op de Noord-Iraakse, meer bepaald op KDPI-doelwitten. De aanval in september 2018, waarbij Iran het

hoofdkwartier van de KDPI viseerde, was de eerste Iraanse aanval waarbij er burgerslachtoffers te

betreuren vielen.”

De door verzoeker aangeleverde algemene informatie over Irak in de ‘UNHCR Flash Update’ van 31 mei

2018, waarin geenszins de situatie in Noord-Irak wordt besproken, is niet bij machte om een ander licht

te werpen op de recentere en meer gedetailleerde landeninformatie die door de commissaris-generaal via

zijn aanvullende nota werd aangereikt. Verzoeker slaagt er niet in aannemelijk te maken dat er actueel in

de KAR een uitzonderlijke situatie zou bestaan waarbij de mate van het blind geweld dermate hoog is dat

er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico zou lopen om blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van het leven of de
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persoon, zoals bedoeld door artikel 48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen

persoonlijke omstandigheden aan die het risico op slachtofferschap van het in de KAR aanwezige

willekeurige geweld zouden verhogen. In zijn middelen slaagt verzoeker er niet in de pertinente motieven

van de commissaris-generaal inzake het redelijk karakter van het intern vestigingsalternatief aan het

wankelen te brengen.

2.4.12. Verzoeker heeft geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 48/5, 55/3 en/of 55/5 van

de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische

overwegingen. Er is geen sprake van een schending van de (formele) motiveringsplicht.

De vier aangevoerde middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

Het beroep wordt verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De opheffing van de vluchtelingenstatus wordt bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes februari tweeduizend twintig door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN


