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nr. 275 313 van 15 juli 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS

Kortrijksesteenweg 641

9000 GENT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 23 maart 2022 heeft

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

8 maart 2022.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 mei 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juni 2022.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker wordt op 29 december 2008, in het kader van een eerste beschermingsverzoek, de

subsidiaire beschermingsstatus 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 zijn regio van herkomst,

de provincie Kirkuk in Irak, werd geoordeeld dat er voor verzoeker 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.

1.2. Op 21 december 2018 wordt verzoeker door de correctionele rechtbank te Brussel veroordeeld

wegens mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.
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1.3. Op 12 maart 2019 ontvangt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: het CGVS) een brief waarin de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (hierna: commissaris-generaal) vraagt om

verzoekers subsidiaire beschermingsstatus in te trekken.

1.4. Verzoeker wordt opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud bij het CGVS op 25 januari 2022.

1.5. Op 8 maart 2022 neemt de commissaris-generaal een beslissing tot intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Irakese nationaliteit, bent u van Koerdische origine en bent u afkomstig

uit Kirkuk, in Centraal-Irak. In 2000 huwde u met N.A.(…). Jullie kregen drie kinderen: M.(…) (O.V.

X)(°2002), A.(…) (O.V. X)(°2002) en een dochter S.(…)(°2006).

U zou een garage hebben in Kirkuk voor herstellingen aan de carrosserie van wagens. Eén van uw klanten

zou als tolk voor de Amerikanen hebben gewerkt en zou wagens vanuit de Amerikaanse militaire basis

naar uw garage hebben gebracht om te herstellen. U zelf zou in oktober 2007 voor een feestje naar die

Amerikaanse basis zijn gegaan. U zou daar een half uurtje zijn gebleven. Enkele maanden vóór uw vertrek

uit Irak zou u, terwijl u in de wagen zat, zijn tegengehouden door gewapende mannen. Ze zouden u

geslagen en geschopt hebben en aan de haal zijn gegaan met uw geld (opbrengst van de garage) en met

uw wagen, waarin uw identiteitskaart en rijbewijs lagen. U zou vervolgens naar het huis van een vriend,

Q.(…), zijn gelopen. Die vriend zou uw vader hebben gecontacteerd en zou u naar een verpleger hebben

gebracht voor verzorging. Nadien zou u naar huis zijn gegaan. Uw vader zou u hebben verboden nog

buiten te komen. De persoon die u zou hebben aangevallen, zou gekend zijn als een gevaarlijk persoon

die alles doet voor geld. Hij zou voor de Amerikanen werken waardoor u niets tegen hem kon ondernemen.

Na ongeveer een maand zou uw vader u hebben gezegd dat u het land moest verlaten. Hij zou hiervoor

geen reden hebben opgegeven.

Op 2 mei 2008 zou u Irak hebben verlaten. Op 22 mei 2008 zou u samen met uw zonen M.(…) en A.(…)

in België zijn aangekomen en op 27 mei 2008 diende u een verzoek om internationale bescherming in.

Na uw aankomst hier zou uw vader u een dreigbrief hebben opgestuurd gericht aan u. Uw vader zou u

hebben gezegd dat u die brief moest lezen, en dat u dan alles zou begrijpen. In deze brief, afkomstig van

de organisatie “al-jihad wa ttawhid” zou staan dat u de Amerikanen hielp en dat u daarom gedood mocht

worden. Tijdens uw reis naar Europa leerde u T.H.M.(…) (O.V. X) kennen. Jullie kregen een relatie en in

2012 één zoon, B.(…).

Ter ondersteuning van uw verzoek legde u volgende documenten voor: een nationaliteitsbewijs, een

huwelijksakte, een dreigbrief, een medisch attest (België) en foto’s van u bij uw garage, van uw huwelijk

en van uw zoontje met Amerikaanse soldaten.

Op 29 december 2008 besliste het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) u de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet

toe te kennen omwille van de toenmalige situatie in Kirkuk.

Uw toenmalige partner T.H.M.(…) (O.V. 6.261.853) werd op 30 december 2008 erkend als vluchteling.

In 2013 kwam uw toen officiële echtgenote N.A.(…) met uw dochter S.(…) naar België. In 2016 scheidden

jullie officieel.

Op 21 december 2018 werd u door de Correctionele rechtbank van Brussel op tegenspraak veroordeeld

voor mensensmokkel met verzwarende omstandigheden tot een gevangenisstraf van 7 jaar, een

geldboete van 5.200€ en een ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten gedurende 5 jaar.

Op 12 maart 2019 ontving het CGVS van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een ‘vraag tot intrekking

van statuut subsidiaire bescherming’.

Steunend op artikel 55/3 van de Vreemdelingenwet werd op 25 maart 2020 de vluchtelingenstatus van

T.H.M.(…) (O.V. 6.261.853), met wie u ondertussen geen relatie meer heeft en die in 2018 in België

huwde met een andere man, door het CGVS opgeheven.
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U werd op 25 januari 2022 in de gevangenis van Brugge gehoord door het CGVS en kreeg de kans om

mondeling de redenen ter behoud van uw status toe te lichten.

B. Motivering

Op 29 december 2008 werd u de subsidiaire beschermingsstatus toegekend op grond van artikel 48/4 §2,

c) van de Vreemdelingenwet. De toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus was ingegeven door

de vaststelling dat in uw regio van herkomst een reëel risico bestaat op ernstige bedreiging van het leven

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

binnenlands gewapend conflict.

Er dient te worden opgemerkt dat, niettegenstaande u de subsidiaire beschermingsstatus werd toege-

kend, uw status vandaag moet worden ingetrokken. Er dient te worden gewezen op een nieuw element

in uw administratief dossier, meer bepaald een vonnis van de Correctionele rechtbank te Brussel van 21

december 2018. Uit dit vonnis blijkt dat u definitief veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 7 jaren

en een geldboete van 5.200 euro wegens uw deelname aan mensensmokkelactiviteiten (met verzwaren-

de omstandigheden) in het kader van een criminele organisatie. U werd tevens gedurende vijf jaar uit de

in artikel 31 van het Strafwetboek genoemde rechten ontzet.

Artikel 55/5/1, §2, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen de subsidiaire beschermingsstatus intrekt ten aanzien van de vreemdeling die op grond

van artikel 55/4, §§1 of 2 uitgesloten wordt of had moeten zijn. Artikel 55/4, § 1, c), stipuleert dat een

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

om aan te nemen dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd. Hierbij dient benadrukt te worden dat het

CGVS gebonden is door de kwalificatie van de inbreuk en de vaststelling van de strafmaat bepaald in het

kracht van gewijsde gegane vonnis van de Correctionele rechtbank te Brussel.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat u op 21 december 2018 veroordeeld werd door

de Correctionele rechtbank te Brussel voor uw deelname aan internationale mensensmokkel met

verzwarende omstandigheden. In het bijzonder werd vastgesteld dat het misdrijf gepleegd is ten opzichte

van minderjarigen; dat er misbruik gemaakt werd van de precaire situatie van de slachtoffers; dat van de

betrokken activiteiten een gewoonte werd gemaakt; en dat de mensensmokkel gebeurde in het kader van

een criminele organisatie. Bovendien werd u veroordeeld als leidend persoon van deze internationaal

georganiseerde criminele organisatie, met als doel het op grote schaal plegen van mensensmokkel. Zo

oordeelde de rechter: “Gelet op de veelvuldige feiten met betrekking tot mensensmokkel en de

betrokkenheid bij deze feiten van de andere beklaagden staat het vast dat M.K.K.(…) van deze activiteiten

een gewoonte heeft gemaakt en ze gepleegd heeft in het kader van een criminele organisatie. Het staat

daarbij eveneens vast dat beklaagde de leidende figuur was in deze criminele organisatie in België

aangezien hij contact had met vijf van de zes andere beklaagden, hij contact had met andere smokkelaars

in België en het Verenigd Koninkrijk, waarbij hij zowel beslissingen nam met betrekking tot wie werd

getransporteerd, wanneer het transport kon plaatsvinden en de wijze waarop het transport zou worden

uitgevoerd. Hij onderhandelde en regelde ook de financiële afhandeling van de transporten. Het

minimaliseren van zijn rol wordt door de rechtbank als ongeloofwaardig beschouwd gelet op de concrete

elementen van het strafdossier, in het bijzonder de afgeluisterde (telefoon)gesprekken tussen de

beklaagden en de observaties.” (zie p. 66 van het vonnis)

De Correctionele rechtbank tilde bijzonder zwaar aan de bewezen verklaarde feiten en oordeelde (zie p.

77-78 van het vonnis): “Mensensmokkel is een misdrijf dat door de wetgever terecht als verwerpelijk wordt

beschouwd. Er wordt immers ernstig misbruik gemaakt van de vaak ellendige en financieel erbarmelijke

toestand van vreemdelingen die op illegale wijze naar een land van melk en honing willen reizen en

waarvan zij denken dit in Europa of het Verenigd Koninkrijk te vinden. De smokkel gebeurt, zoals ook in

huidig dossier blijkt, vaak in mensonwaardige omstandigheden, met gevaar voor de fysieke en mentale

integriteit van de slachtoffers.

Beklaagde hield zich hoofdzakelijk bezig met het smokkelen van mensen en maakte misbruik van de

wanhoop van de slachtoffers om veel geld te verdienen.

Daarnaast zorgt mensensmokkel voor een destabilisering van de samenleving en de openbare orde.

Naast de overlast van personen die illegaal en vaak dakloos rondzwerven in afwachting van het bereiken

van hun bestemming en het criminele gedrag verbonden aan de smokkel, brengt het fenomeen ook een
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voortdurende maximale inzet met zich mee van politiediensten en administratieve overheden. Mensen-

smokkel leidt bovendien ook tot een ernstige verstoring van het economisch verkeer.

De feiten zijn dan ook als bijzonder ernstig te beschouwen. Beklaagde moet beseffen dat zijn gedragingen

totaal onaanvaardbaar zijn en dat hij zich daar op geen enkele wijze van dichtbij of veraf mee kan en mag

inlaten. De rechtbank tilt bovendien zwaar aan het feit dat beklaagde zijn minderjarige zoon A.(…) betrok

bij zijn praktijken, al was het maar om te tolken.

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank enerzijds rekening met de aard en de ernst van de feiten en

anderzijds met het blanco strafregister van beklaagde in België, zijn medewerking aan het onderzoek en

zijn sociaalmaatschappelijke toestand. “Beklaagde is vader van drie minderjarige kinderen en stelt dat zijn

toekomst en de kern van zijn bestaan in België ligt. Hij heeft de taal geleerd en heeft mogelijkheden om

op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.”

Daargelaten de vaststelling dat deelname aan mensensmokkel onverzoenbaar is met de humanitaire

beschermingsstatus die u werd toegekend, blijkt uit de motivering en de strafmaat van het voormelde

vonnis duidelijk dat het ernstige feiten betreffen. Bijgevolg kan niet getwijfeld worden dat er ernstige

redenen voorhanden zijn die de uitsluiting omwille van het plegen van een ernstig misdrijf verantwoorden.

Uw subsidiaire beschermingsstatus wordt bijgevolg op grond van artikel 55/5/1, § 2, ingetrokken.

U werd op 25 januari 2022 gehoord door het CGVS waarbij u de gelegenheid kreeg argumenten aan te

brengen tot behoud van uw status. De redenen die u aanbracht kunnen een behoud van de u eerder

toegekende subsidiaire beschermingsstatus niet rechtvaardigen.

U verklaart immers dat u terecht werd veroordeeld. Wel haalt u aan dat u uw straf overdreven vond

aangezien de man waar u voor werkte in het Verenigd Koninkrijk slechts tot een gevangenisstraf van 5

jaar werd veroordeeld. Verder geeft u aan dat u het misdrijf waar u voor veroordeeld werd beging tijdens

een periode waarin u financiële en mentale problemen kende en u pas gescheiden was (CGVS

25/01/2022, p. 5). Dit doet evenwel niets af aan het feit dat u terecht werd veroordeeld voor een ernstig

misdrijf, dat u hierom moet worden uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus en dat uw

subsidiaire beschermingsstatus bijgevolg dient te worden ingetrokken.

Wanneer de Commissaris-generaal van oordeel is dat de subsidiaire beschermingsstatus moet

ingetrokken worden omdat de asielzoeker uitgesloten wordt of had moeten zijn in de zin van artikel 55/4,

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

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

In dit verband dient allereerst te worden gewezen op het feit dat de vluchtelingenstatus u door het CGVS

geweigerd werd aangezien u een vals identiteitsdocument voorlegde en er geen geloof kon worden

gehecht aan uw asielrelaas.

U claimt nu niet te kunnen terugkeren naar Irak omwille van uw huidige politieke ideologie, het gebrek aan

vrije meningsuiting in Irak en uw huidige manier van denken en leven. Verder verwijst u naar etnische

conflicten en de veiligheidssituatie in Kirkuk en naar uw gezinsleven in België (CGVS 25/01/2022, p. 6,7,

10).

Dient echter te worden vastgesteld dat dit niet volstaat om de te kunnen spreken van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U stelt de PKK te steunen maar uw politiek activisme beperkte zich klaarblijkelijk tot de deelname aan

vreedzame demonstraties ter ondersteuning van de Koerden in hun strijd tegen IS of het bijwonen van

lezingen. Uit uw verklaringen blijkt niet dat u zelf persoonlijk enige politieke boodschap publiek

verspreidde. Evenmin was u lid van deze partij. Uw stelling dat u omwille van uw politieke ideologie en

het gebrek aan vrije meningsuiting in Irak er vervolging zou dienen te vrezen of er een reëel risico zou

lopen op ernstige schade wordt dus niet ondersteund door overtuigende en/of voldoende zwaarwichtige

elementen. De vaststelling dat u enkele keren naar Turkije reisde om uw familie te ontmoeten is, gezien

de afwijzende houding van de Turkse autoriteiten ten aanzien van de PKK, bovendien een bijkomende

aanwijzing dat uw politieke ideologische overtuiging niet van die aard is dat u nood zou hebben aan

internationale bescherming (CGVS 25/01/2022, p. 7, 8, 9).
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U brengt verder evenmin een concreet zwaarwichtig element waaruit zou blijken dat uw huidige manier

van denken en leven dusdanig incompatibel is met die van de Iraakse samenleving dat u persoonlijk nood

zou hebben aan internationale bescherming. U beperkt zich eenvoudigweg tot een vage algemene claim

(CGVS 25/01/2022, p. 6-10).

Dient daarnaast nog te worden opgemerkt dat u nog steeds over een familiaal netwerk beschikt in Kirkuk

dat over voldoende financiële middelen beschikt. Uw moeder, broer en zus wonen nog in de stad en uw

broer baat er uw vroegere garage uit en uw familie beschikt daarnaast nog over een garage (CGVS

25/01/2022, p. 3-6).

Wat betreft uw verwijzing naar uw gezinsleven in België dient opgemerkt te worden dat de schending van

het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM

enkel dienstig kan worden aangevoerd wanneer het gezinsleven daadwerkelijk geschonden dreigt te

worden. Het is pas op het ogenblik dat aan u daadwerkelijk een bevel wordt afgeleverd, dat een onderzoek

naar de mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM zich opdringt. Onderhavige beslissing houdt

evenwel enkel in dat uw subsidiaire beschermingsstatus wordt ingetrokken. Deze beslissing bevat geen

verwijderingsmaatregel en heeft dan ook niet tot gevolg dat er op ongeoorloofde wijze wordt ingemengd

in uw privéleven of dat u feitelijk gescheiden wordt van uw ex-partners en jullie kinderen.

Wat betreft uw verwijzing naar de algemene veiligheidssituatie in Kirkuk moet worden opgemerkt aan een

verzoeker om internationale bescherming ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend kan worden

wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land of, in voorkomend 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.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak worden het rapport UNHCR International

Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq van mei 2019 (beschikbaar

op https://www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html of https://www.refworld.org), en de EASO Country

Guidance Note: Iraq van januari 2021 (beschikbaar op https://easo.europa.eu/sites/default/files/ Country_

Guidance_Iraq_2021.pdf of https://www.easo.europa.eu/country-guidance) in rekening genomen.

Nergens in voornoemde UNHCR-richtlijnen wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

algemene veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm van bescherming te bieden.

UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites dient

beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijke karakter van het conflict in Irak, dienen

de verzoeken om internationale bescherming van Irakezen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in

het licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken verzoeker en anderzijds actuele en

betrouwbare informatie over de situatie in Irak. UNHCR wijst er op dat verzoekers afkomstig uit “conflict-

affected areas”, afhankelijk van de individuele omstandigheden van de zaak, nood kunnen hebben aan

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele bedreiging

van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld.

In de voormelde EASO Guidance Note wordt, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie,

benadrukt dat het bestaan van een gewapend conflict niet volstaat om de subsidiaire beschermingsstatus

toe te kennen, maar dat er tevens sprake moet zijn van willekeurig geweld. In de EASO Guidance Note

wordt er op gewezen dat de schaal van het willekeurig geweld in Irak verschilt van regio tot regio en dat

bij de beoordeling van de veiligheidssituatie per provincie rekening moet gehouden worden met volgende

elementen: (i) de aanwezigheid van actoren van geweld; (ii) de aard van de gebruikte methodes en

tactieken; (iii) de frequentie van de veiligheidsincidenten; (iv) de mate waarin het geweld geografisch

verspreid is binnen een provincie; (v) het aantal burgerslachtoffers; en (vi) de mate waarin burgers

ingevolge het gewapend conflict de provincie ontvluchten.

De voornoemde aspecten worden in rekening gebracht bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in

Irak, die gebaseerd is op het geheel van de landeninformatie waarover het CGVS beschikt (zie infra). Ook

met andere indicatoren wordt er rekening gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de

individuele nood aan bescherming, maar ook bij de beoordeling van de nood aan bescherming omwille

van de veiligheidssituatie in de regio van herkomst, indien de hierboven vermelde indicatoren niet

voldoende zijn om het reëel risico voor burgers te beoordelen.

Zowel uit de UNHCR-richtlijnen, als uit de EASO Guidance Note komt duidelijk naar voren dat het

geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld, en de impact van het conflict in Irak regionaal erg
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verschillend zijn. Deze sterke regionale verschillen typeren het conflict in Irak. In de EASO Guidance Note

wordt voorts aangegeven dat er voor geen enkele Iraakse provincie geconcludeerd kan worden dat er

sprake is van een situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld in het kader van een gewapend

conflict, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger louter

door zijn of haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige

schade in de zin van artikel 15 c) van de (herschikte) Kwalificatierichtlijn.

Om het geheel van bovenstaande redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele

situatie in Irak, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw

verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie

Kirkuk te worden beoordeeld. Dit gebied omvat vier districten: Kirkuk, Dibis, Hawija, Daquq.

Uit een grondige analyse van de beschikbare landeninformatie (zie de COI Focus Irak – Veiligheidssituatie

van 24 november 2021, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_

irak_veiligheidssituatie_20211124.pdf of https://www.cgvs.be/nl; en het EASO Country of Origin Report

Iraq: Security situation van oktober 2020, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/

rapporten/easo_coi_report_iraq_security_situation_20201030_0.pdf of https://www.cgvs.be/nl) blijkt dat

de veiligheidssituatie grondig is gewijzigd sinds 2017.

De provincie Kirkuk is van groot strategisch en economisch belang vanwege de aanwezige olievoorraden

in de regio. De algemene situatie wordt in grote mate bepaald door de verhoudingen tussen de Iraakse

centrale overheid en de Koerdische overheid, die intern ook verdeeld is door een politiek geschil over de

provincie tussen de Patriotic Union of Kurdistan (PUK) en de Kurdish Democratic Party (KDP). De

provinciehoofdstad Kirkuk en de regio’s die grenzen aan de Koerdische Autonome Regio (KAR) zijn

zogenoemde betwiste gebieden. Hoewel de Iraakse overheid sinds oktober 2017, na het Koerdische

onafhankelijkheidsreferendum, de controle claimt over het volledige territorium van de provincie is de

werkelijke situatie complexer. De Iraqi Security Forces (ISF), Koerdische veiligheidsdiensten, de Popular

Mobilization Forces (PMF) en hieraan gelieerde lokale milities zijn allen aanwezig in de provincie. De

versnippering van veiligheidsactoren, een gebrekkige samenwerking en een onduidelijke taakverdeling

hebben een negatieve impact op de stabiliteit in de regio. Verschillende etnisch-religieuze groepen

ondervinden discriminatie en in enkele gevallen geweld door de overheidstroepen, in het bijzonder door

de overwegend sjiitische PMF. Sommige veiligheidsactoren profiteren van deze situatie en ontwikkelen

criminele activiteiten zoals oliesmokkel en afpersing. De Verenigde Staten hebben intussen aangekondigd

dat ze een volledige terugtrekking van hun gevechtseenheden beogen tegen eind 2021, maar het Iraakse

leger zullen blijven bijstaan met opleiding en advies.

De veiligheidssituatie in de Centraal-Iraakse provincies, waartoe de provincie Kirkuk behoort, werd sinds

2013 grotendeels bepaald door de opkomst van en de strijd tegen de Islamitische Staat van Irak en Syrië

(ISIS). Toenmalig eerste minister al-Abadi verkondigde op 9 december 2017 dat het laatste stukje ISIS-

territorium op Iraaks grondgebied was heroverd, en dat hiermee een einde was gekomen aan de

grondoorlog tegen de terreurorganisatie. De herovering van gebieden bezet door ISIS had een duidelijk

voelbare impact op de veiligheidssituatie in Irak. De terreurorganisatie tracht sindsdien voet aan de grond

te krijgen in voornamelijk dunbevolkte, weinig toegankelijke gebieden waar de veiligheidsdiensten weinig

tot niet aanwezig zijn en geen volledige controle uitoefenen. De positie van de organisatie is echter

geenszins te vergelijken met deze van voor haar opmars in 2014. Anno 2021 voert ISIS nog steeds een

low-level guerrillaoorlog met als voornaamste doelwitten de Iraakse strijdkrachten en ordediensten, het

elektriciteitsnet en de plaatselijke mukhtars.

De gebrekkige coördinatie tussen de Iraakse en Koerdische overheid in de ordehandhaving zorgt er voor

dat ISIS een zekere mate van handelingsvrijheid heeft. In de landelijke gebieden in de districten Hawija,

Dibis en Daquq, waar het staatsgezag beperkt is, blijft de organisatie actief. In deze gebieden vinden dan

ook antiterreuroperaties en luchtbombardementen door de internationale coalitie en de Iraakse luchtmacht

plaats. ISIS streeft er naar het staatsgezag te ondermijnen door middel van guerillatactieken. De

organisatie voert voornamelijk gerichte aanvallen uit op de ISF en de PMF, waarbij echter ook burger-

slachtoffers kunnen vallen, gemeenschapsleiders en burgers die samenwerken met de overheid. Gerichte

aanvallen op burgers nemen hoofdzakelijk de vorm aan van (moord)aanslagen of kidnappings. Andere

vormen van geweld door ISIS waaraan de plattelandsbevolking in de voormelde gebieden kan worden

blootgesteld, zijn afpersing, overvallen en het in brand steken van velden. De acties van ISIS hebben

geleid tot de evacuatie van verscheidene rurale dorpen.
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Het aantal veiligheidsincidenten in Kirkuk nam na een daling in de tweede helft van 2020 weer toe in het

voorjaar van 2021. Dit is voornamelijk te wijten aan het ramadanoffensief van ISIS dat evenwel klein-

schaliger was dan dat van 2020. Het totale aantal veiligheidsincidenten is globaal gesproken

gestabiliseerd op een relatief laag niveau. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat in de eerste negen

maanden van 2021 het gros van de dodelijke slachtoffers onder de strijdende partijen te tellen valt en dat

het aandeel burgerslachtoffers zeer beperkt is.

Volgens IOM telde Irak op 30 september 2021 1.189.581 ontheemden (IDP’s). IOM meldt dat 4.9 miljoen

van de Iraakse burgers die sinds januari 2014 ontheemd raakten inmiddels naar hun regio van oorsprong

terugkeerden. De totale terugkeerratio van IDP’s uit de provincie Kirkuk bedroeg in september 2021 82%,

ongeveer 350.000 terugkeerders. 75 000 mensen zijn nog steeds ontheemd. Naast stabiele relocatie zijn

de redenen waarom IDP’s niet naar hun regio van herkomst terugkeerden divers. Gebrek aan werk-

gelegenheid, basisvoorzieningen en woongelegenheid; een onzekere veiligheidssituatie in de regio van

herkomst of een gewijzigde etnisch-religieuze bevolkingssamenstelling worden onder meer aangehaald

als een reden om niet terug te keren. De aanwezigheid van lokale milities kan een belemmering vormen

voor de terugkeer van IDP’s.

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op dat het EHRM in het arrest in de zaak D. et al. V. Roemenië van

14 januari 2020 (zaak nr. 75953/16) zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3 EVRM

omwille van de veiligheidssituatie in Irak nogmaals heeft bevestigd. Het Hof stelde vast dat er geen

elementen voorlagen die erop wijzen dat de situatie in Irak aanzienlijk veranderd zou zijn sinds haar

arresten in de zaken J.K. et al. v. Zweden (zaak nr. 59166/12) en A.G. v. België (zaak nr. 68739/14),

respectievelijk uitgesproken op 23 augustus 2016 en 19 september 2017, waarin het Hof oordeelde dat

de veiligheidssituatie in Irak niet van dien aard is dat de verwijdering van een persoon een schending van

artikel 3 EVRM zou inhouden.

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Kirkuk nog steeds complex, problematisch

en ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de

verzoeker om internationale bescherming, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale

beschermingsstatus. Als een uit Kirkuk afkomstig Irakese verzoeker omwille van zijn of haar specifieke

profiel bescherming nodig heeft, wordt die dan ook verleend. Gelet op hogervermelde vaststellingen en

na grondige analyse van de beschikbare informatie dient evenwel besloten te worden dat er in Kirkuk

actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het blind geweld dermate hoog

is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar

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

zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Het CGVS wijst er nog op dat uit de voormelde Country Guidance Note blijkt dat ook EASO van oordeel

is dat de situatie in de provincie Kirkuk niet van dien aard is dat burgers louter door hun aanwezigheid

aldaar een reëel risico lopen op ernstige schade zoals bedoeld in artikel 15(c) van de herschikte

Kwalificatierichtlijn.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Kirkuk in uw hoofde dermate verhogen dat er moet worden

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Kirkuk een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van uw

leven of persoon. U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken

hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld

te Kirkuk. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde

omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden

van willekeurig geweld.

Het CGVS is dan ook van mening dat u kan worden teruggeleid naar Kirkuk. Een verwijderingsmaatregel

is verenigbaar met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/5/1 §2, 1° van de Vreemdelingenwet wordt uw subsidiaire beschermingsstatus

ingetrokken.”
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2. Verzoekschrift en stukken

Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 55/5/1, § 2, 1° en § 3 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 3 van het

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: het EVRM), van het zorgvuldigheids- en het

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

Na een theoretische toelichting betreffende de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus in toe-

passing van artikel 55/5/1, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet, geeft verzoeker aan de bestreden beslissing

niet te volgen waar wordt gesteld dat de door hem gestelde daden kunnen worden gekwalificeerd als een

ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, §1, c) van de Vreemdelingenwet. Hij bevestigt dat hij terecht

werd veroordeeld wegens mensensmokkel, maar begrijpt niet waarom hem een zodanig zware straf werd

opgelegd. Hij verwijst hiertoe naar de veroordeling van de man voor wie hij in het Verenigd Koninkrijk

werkte die een gevangenisstraf van vijf jaar heeft gekregen, terwijl hij in België werd veroordeeld tot zeven

jaar gevangenisstraf.

Hij klaagt aan dat het CGVS geen enkele afdoende motivering heeft gegeven waarom het misdrijf

waarvoor hij werd veroordeeld kan worden gekwalificeerd als ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, §1,

c) van de Vreemdelingenwet.

Verder acht verzoeker het redelijkheidsbeginsel geschonden nu een dergelijke veroordeling, hoewel niet

te minimaliseren, geenszins in alle redelijkheid de intrekking van een beschermingsstatus verantwoordt.

In ondergeschikte orde voert verzoeker aan dat, indien de Raad van oordeel zou zijn dat het misdrijf in

zijnen hoofde een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, §1, c) van de Vreemdelingenwet uitmaakt:

“Hoewel het CGVS hier ten onrechte anders over oordeelt, wat blijkt uit het tweede deel van de bestreden

beslissing, blijkt uit niets dat de veiligheidssituatie in verzoekers regio van herkomst thans zodanig zou

gewijzigd zijn dat deze bescherming niet langer nodig is.”

Hij stelt dat door de aanhoudende gevechten in zijn regio van herkomst, Kirkuk, en de vele aanhoudende

conflicten, er actueel wel degelijk sprake is van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict

en er een reëel risico is op ernstige schade in het kader van de subsidiair bescherming. Hij citeert en

verwijst hiertoe naar landeninformatie.

Ten slotte klaagt verzoeker aan dat het CGVS geen rekening gehouden heeft met zijn persoonlijke situatie

en benadrukt hij dat hij door zijn jarenlange verblijf in de Belgische samenleving “verwesterd” is op het

vlak van politiek ideeëngoed. Hij beklemtoont eveneens dat hij samen met zijn zoon in België een

onderneming heeft, zijn vier kinderen in België wonen en zijn huidige echtgenote F.R.P. een asielaanvraag

hangende heeft.

Ter ondersteuning van het verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken:

- stuk 2: de bijlage 26quinquies van F.R.P. en een vertaling van een Iraakse huwelijksakte waaruit blijkt

dat hij met F.R.P. is gehuwd;

- stuk 3: zijn attest van gevangenschap in de strafinrichting te Brugge van 9 maart 2022.

3. Aanvullende nota

De verwerende partij maakt op 30 mei 2022 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota over, waarin een evaluatie van de actuele situatie in Irak wordt

gemaakt. Zij verwijst hierbij naar:

- UNHCR International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq van

mei 2019;

- EASO Country Guidance Note: Iraq van januari 2021;

- EASO COI Report – Security situation van oktober 2020;

- COI Focus Irak – veiligheidssituatie van 24 november 2021.

4. Beoordeling

4.1. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeker geschonden geachte artikel 55/5/1,

§2, 1° van de Vreemdelingenwet als haar juridische grondslag.

Deze wetsbepaling luidt als volgt:
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“§ 2. De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen trekt de subsidiaire

beschermingsstatus in :

1° ten aanzien van de vreemdeling die met toepassing van artikel 55/4, §§ 1 of 2 uitgesloten wordt of had

moeten zijn; (…)”.

Artikel 55/5/1, §2, 1° van de Vreemdelingenwet verwijst naar de uitsluitingsgronden die onder andere zijn

opgenomen in het in casu toepasselijke artikel 55/4, §1, eerste lid, c) van de Vreemdelingenwet. In de

laatstgenoemde bepaling wordt gesteld dat “(e)en vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire

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

(…)

c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd”.

In artikel 55/5/1, § 3, van de Vreemdelingenwet wordt voorgeschreven dat de commissaris-generaal in

geval van intrekking een advies moet verstrekken over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaat-

regel met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet: “Wanneer de Commissaris-generaal de

subsidiaire beschermingsstatus intrekt met toepassing van paragraaf 1 of van paragraaf 2, 1°, verstrekt

hij in het kader van zijn beslissing een advies over de verenigbaarheid van een verwijderings-maatregel

met de artikelen 48/3 en 48/4.”

De bestreden beslissing bestaat bijgevolg uit twee onderdelen die als op zichzelf staand moeten worden

beschouwd.

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

subsidiaire beschermingsstatus in toepassing van artikel 55/5/1, § 2, 1° juncto artikel 55/4, § 1, eerste lid,

c) van de Vreemdelingenwet.

Artikel 55/4, §1, eerste lid, c) van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 17.1, b) van de

richtlijn 2011/95/EU dat bepaalt dat een vreemdeling slechts van subsidiaire bescherming kan worden

uitgesloten wanneer er ‘ernstige redenen’ zijn om aan te nemen dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd.

Deze bepaling bevat een uitsluitingsgrond, die een uitzondering is en dus restrictief moet worden

uitgelegd.

Het begrip “ernstig misdrijf” wordt in de richtlijn 2011/95/EU niet gedefinieerd en de richtlijn bevat evenmin

een expliciete verwijzing naar het nationale recht ter interpretatie van dit begrip (HvJ 13 september 2018,

nr. C-369/17, Shajin Ahmed t. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, §33).

In voormeld arrest Shajin Ahmed stelt het Hof van Justitie dat de gronden voor uitsluiting van de subsi-

diaire beschermingsstatus vergelijkbaar zijn met de gronden voor uitsluiting van de vluchtelingenstatus

(ibid., §45). De in artikel 17, lid 1, onder b) van de richtlijn 2011/95/EU neergelegde grond voor uitsluiting

van de subsidiaire beschermingsstatus heeft echter een bredere werkingssfeer. Het betreft meer

algemeen een ernstig misdrijf, dus zonder dat er sprake is van beperkingen in geografische of temporele

zin of met betrekking tot de aard van het misdrijf (ibid., §46-47). Net als bij de gronden voor uitsluiting van

de vluchtelingenstatus is het doel van de gronden voor uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus

om personen die de aan de subsidiaire beschermingsstatus verbonden bescherming onwaardig wordt

bevonden van die status uit te sluiten, en om de geloofwaardigheid van het gemeenschappelijk Europees

asielstelstel te handhaven (ibid., §§ 43-47 en 51)

In het voormelde arrest heeft het Hof van Justitie aanwijzingen gegeven om de ernst van een misdrijf te

bepalen en heeft het geoordeeld dat “de straf die volgens het strafrecht van de betrokken lidstaat op een

misdrijf is gesteld, weliswaar bijzonder belangrijk is bij de beoordeling of er sprake is van een ernstig

misdrijf, op grond waarvan er krachtens artikel 17, lid 1, onder b), van richtlijn 2011/95 kan worden

overgegaan tot uitsluiting van de subsidiaire-beschermingsstatus, maar dat de bevoegde autoriteit van

de betrokken lidstaat slechts gebruik kan maken van de in die bepaling genoemde uitsluitingsgrond na

met betrekking tot de individuele persoon de haar ter kennis gebrachte specifieke feiten te hebben

onderzocht om uit te maken of er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de daden van de betrokkene,

(…), onder de desbetreffende uitsluitingsgrond vallen.” (HvJ, C-369/17, par. 55).

Het Hof van Justitie verwijst vervolgens naar het EASO-rapport van januari 2016 getiteld “Exclusion:

Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU) – A Judicial Analysis”, dat de aanbeveling bevat

“dat de ernst van het misdrijf op grond waarvan een persoon kan worden uitgesloten van subsidiaire
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bescherming, wordt beoordeeld aan de hand van meerdere criteria, waaronder de aard van het gepleeg-

de feit, de schade die is teweeggebracht, de gevolgde strafprocedure, de aard van de straf en het

rekening houden met de vraag of de meeste rechterlijke instanties het gepleegde feit ook aanmerken als

een ernstig misdrijf. (…)” (HvJ C-369/17, par. 56).

De Raad noteert, in navolging van het Hof van Justitie, eveneens dat het UNHCR gelijkaardige aanbe-

velingen doet (zie UNHCR Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion

Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (HCR/GIP/03/05), 4

september 2003, par. 14; UNHCR handboek met betrekking tot procedures en criteria voor de bepaling

van de vluchtelingenstatus in de zin van het Verdrag van 1951 en het Protocol betreffende de status van

vluchtelingen van 1967, 1992, punten 155-157). Naar dit handboek wordt overigens ook verwezen in de

memorie van toelichting bij het ontwerp dat heeft geleid tot het invoegen van artikel 55/2 in de

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

Kortom, in casu kunnen volgende niet-exhaustieve criteria worden gebruikt bij de beoordeling van de ernst

van een misdrijf:

- de aard van de daad;

- de werkelijke schade;

- de toegepaste (straf)procedureregels om het misdrijf te vervolgen;

- de aard van de straf;

- de vraag of de meeste rechterlijke instanties het gepleegde feit ook aanmerken als een ernstig misdrijf.

De beoordeling van de ernst van een misdrijf vereist aldus een volledig onderzoek van de specifieke

omstandigheden van het concrete geval. Een onderzoek op individuele basis dringt zich op, om een

automatische toepassing van uitsluitingsclausules te vermijden.

Specifieke feiten kunnen betrekking hebben op (i) factoren die behoren tot de daad zelf, zoals de

winstgevend-heid van het misdrijf; (ii) factoren de verzoeker zelf betreffen en (iii) factoren die betrekking

hebben op de slachtoffers, zoals hun kwetsbaarheid (EASO practical guide on exclusion for serious non-

political crimes, december 2021, p. 13-18).

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

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

bijgedragen (EASO Judicial Analysis: Exclusion - Articles 12 and 17 Qualification Directive, tweede editie

(2020), p.100-112). Het is niet vereist dat een verzoeker het misdrijf fysiek heeft gepleegd, het aanzetten

tot, de medeplichtigheid of de deelname aan een gemeenschappelijke criminele onderneming kunnen

volstaan (RvS 24 mei 2016, nr. 234.824).

Daartoe moet worden vastgesteld dat de verzoeker concreet is betrokken bij een ernstig misdrijf (actus

reus; materieel element), hetzij als fysieke pleger, hetzij omdat hij heeft aangezet tot of anderszins heeft

deelgenomen aan een ernstig misdrijf. Daarnaast moet blijken dat de verzoeker de criminele feiten

intentioneel, bewust en met kennis heeft gepleegd (mens rea; moreel element), dit is wetens en willens.

De individuele verantwoordelijkheid moet dus zowel aan de hand van objectieve criteria (feitelijk gedag)

als aan de hand van subjectieve criteria (besef en opzet) worden vastgesteld (HvJ 9 november 2010,

gevoegde zaken C-57/09 en C-101/09, B. en D., pt. 96).

In het kader van een beoordeling van de ernst van de gestelde daden en van de individuele verantwoorde-

lijkheid van de betrokkene wordt rekening gehouden met alle omstandigheden die deze daden en de

situatie van deze persoon kenmerken, zodat geen afzonderlijke evenredigheids- of proportionaliteits-

toetsing moet worden gemaakt door de commissaris-generaal wanneer hij tot de conclusie komt dat artikel

55/4, § 1, c), van de Vreemdelingenwet van toepassing is (mutatis mutandis HvJ 9 november 2010,

gevoegde zaken C-57/09 en C-101/09, B. en D., punt 109; EASO, “Exclusion: Articles 12 and 17

Qualification Directive”, tweede editie (2020), p. 117-119 ‘expiation’).

4.2.2. Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat verzoeker op 21 december 2018 schuldig werd bevonden

aan mensensmokkel.

In dit kader benadrukt de Raad dat uit het geheel van internationale en Europese standaarden kan worden

afgeleid dat er een internationale consensus bestaat bij Staten om mensensmokkel te beschouwen als

een ernstig misdrijf dat moet worden bestreden.

Zo wordt in de preambule van het aanvullend protocol tegen de smokkel van migranten over land, over

de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde
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misdaad van 15 november 2000 (BS 13 oktober 2004, p. 713330 e.v.) aangestipt dat georganiseerde

mensensmokkel “ernstige schade” aan de betrokken Staten kan berokkenen. Tevens wordt bekommernis

geuit over het gegeven dat de smokkel van migranten het leven of de veiligheid van de betrokken

migranten in gevaar kan brengen.

Daarnaast werd op het niveau van de Europese Unie een heel wetgevend kader uitgewerkt om mensen-

smokkel tegen te gaan, met name het Kaderbesluit van de Raad van 28 november 2002 tot versterking

van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale

doortocht en illegaal verblijf (Pb.L. 5 december 2002, afl. 328, p. 1 e.v.) en de richtlijn 2002/90/EG van de

Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht

en illegaal verblijf (Pb.L. 5 december 2002, afl. 328, p. 17 e.v.). Deze Europese instrumenten kennen hun

beslag in de artikelen 77bis e.v. van de Vreemdelingenwet.

Dat er eensgezindheid blijkt om mensensmokkel in het algemeen als een ernstig misdrijf te beschouwen,

neemt niet weg dat een individuele beoordeling steeds vereist blijft en dat rekening moet worden

gehouden met alle omstandigheden die verzoekers daden en situatie kenmerken.

In casu blijkt dat deze mensensmokkel plaatsvond in het kader van een georganiseerde internationale

criminele organisatie. Zo wordt in het vonnis aangehaald:

“Uit het volledige onderzoek is gebleken dat het netwerk rond eerste en tweede beklaagde bijzonder goed

georganiseerd was om systematische transporten richting het Verenigd Koninkrijk op te zetten. Het

netwerk onderhield uitgebreide contacten met opdrachtgevers en tussenpersonen in Frankrijk, Duitsland,

het Verenigd Koninkrijk en Koerdistan. Er zijn periodes waarin bijna dagelijks mensen op transport richting

het Verenigd Koninkrijk werden geplaatst, weliswaar met wisselend succes. Uit het onderzoek is gebleken

dat het netwerk vaak gebruik maakte van vrachtwagenbestuurders die op de hoogte waren dat in hun

lading of in/op hun cabine mensen verstopt zaten. In andere gevallen maakten ze misbruik van onwetende

bestuurders. De tentakels van het netwerk zaten in elk geval wijd verspreid en slachtoffers werden

aangevoerd vanuit België, Nederland en Frankrijk. Het netwerk trad op als “organisator” van de “grote

overtocht” richting het Verenigd Koninkrijk. Zij regelden alle praktische zaken voor het slachtoffer, gaande

van het ophalen, tijdelijk onderdak geven, over wegbrengen naar de oppikplaats tot de "afhaling” ter

plaatse in het Verenigd Koninkrijk.

Uiterst zelden maakten zij zelf de overtocht met een te smokkelen persoon. De overtochten zelf gebeurden

vaak in gevaarlijke en levensbedreigende toestanden voor het slachtoffer. Het netwerk maakte handig

gebruik van moderne communicatietechnieken om in de mate van het mogelijke onder de radar te blijven.

Zij maakten gebruik van applicaties zoals Viber, Whats’app en facebook om hun communicatie zo veel

als mogelijk af te schermen. Maakten ze toch gebruik van telefonie, dan spraken ze in codetaal over

“mussen, kippen en hanen”. Zij waren oplettend in de informatie die ze prijsgaven. Ondanks hun

voorzorgsmaatregelen, konden alsnog een heel aantal transporten opgespoord worden.

Het kan niet ontkend worden dat de onderneming van het netwerk bijzonder lucratief was, waarbij elk van

de tussenpersonen zijn graantje kon meepikken. Er kan gesteld worden dat een gemiddeld transport

tussen de 9.000 à 11.000 pond opbracht. De prijs werd op minimum 8.000 pond gesteld. Beklaagden

kunnen dan wel voorhouden dat zij er in België geen luxueus leven op na houden maar zij kunnen niet

ontkennen dat de grootste inkomsten en winsten van het netwerk in Koerdistan zijn blijven hangen. Het

onderzoek heeft aangetoond dat er zelden een rechtstreekse betaling gebeurde in handen van

beklaagden, maar dat de betaling steeds via wisselkantoren en tussenpersonen verliep, bij voorkeur in

Koerdistan zelf. Er werd gebruik gemaakt van verschillende rekeningnummers, verschillende namen en

gespreide betalingen. Beklaagden gingen bijzonder voorzichtig te werk.”(p. 64-65) Eerste beklaagde is in

casu verzoeker.

Met betrekking tot de rol en verantwoordelijkheid van verzoeker oordeelde de correctionele rechtbank dat

het misdrijf werd gepleegd met verzwarende omstandigheden, met name werd het misdrijf gepleegd ten

opzichte van minderjarigen en werd er misbruik gemaakt van de precaire situatie van slachtoffers.

Verdere oordeelde de correctionele rechtbank: “Gelet op de veelvuldige feiten met betrekking tot

mensensmokkel en de betrokkenheid bij deze feiten van de andere beklaagden staat het vast dat

M.K.K.(…) van deze activiteiten een gewoonte heeft gemaakt en ze gepleegd heeft in het kader van een

criminele organisatie. Het staat daarbij eveneens vast dat beklaagde de leidende figuur was in deze

criminele organisatie in België aangezien hij contact had met vijf van de zes andere beklaagden, hij contact

had met andere smokkelaars in België en het Verenigd Koninkrijk, waarbij hij zowel beslissingen nam met

betrekking tot wie werd getransporteerd, wanneer het transport kon plaatsvinden en de wijze waarop het

transport zou worden uitgevoerd. Hij onderhandelde en regelde ook de financiële afhandeling van de

transporten. Het minimaliseren van zijn rol wordt door de rechtbank als ongeloofwaardig beschouwd gelet
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op de concrete elementen van het strafdossier, in het bijzonder de afgeluisterde (telefoon)gesprekken

tussen de beklaagden en de observaties.” (zie p. 66 van het vonnis)

Bij het bepalen van de strafmaat benadrukte de correctionele rechtbank het volgende (zie p. 77-78 van

het vonnis): “Mensensmokkel is een misdrijf dat door de wetgever terecht als verwerpelijk wordt

beschouwd. Er wordt immers ernstig misbruik gemaakt van de vaak ellendige en financieel erbarmelijke

toestand van vreemdelingen die op illegale wijze naar een land van melk en honing willen reizen en

waarvan zij denken dit in Europa of het Verenigd Koninkrijk te vinden. De smokkel gebeurt, zoals ook in

huidig dossier blijkt, vaak in mensonwaardige omstandigheden, met gevaar voor de fysieke en mentale

integriteit van de slachtoffers.

Beklaagde hield zich hoofdzakelijk bezig met het smokkelen van mensen en maakte misbruik van de

wanhoop van de slachtoffers om veel geld te verdienen.

Daarnaast zorgt mensensmokkel voor een destabilisering van de samenleving en de openbare orde.

Naast de overlast van personen die illegaal en vaak dakloos rondzwerven in afwachting van het bereiken

van hun bestemming en het criminele gedrag verbonden aan de smokkel, brengt het fenomeen ook een

voortdurende maximale inzet met zich mee van politiediensten en administratieve overheden.

Mensensmokkel leidt bovendien ook tot een ernstige verstoring van het economisch verkeer.

De feiten zijn dan ook als bijzonder ernstig te beschouwen. Beklaagde moet beseffen dat zijn gedragingen

totaal onaanvaardbaar zijn en dat hij zich daar op geen enkele wijze van dichtbij of veraf mee kan en mag

inlaten. De rechtbank tilt bovendien zwaar aan het feit dat beklaagde zijn minderjarige zoon A.(…) betrok

bij zijn praktijken, al was het maar om te tolken.

De rechtbank hield vervolgens rekening met de aard en de ernst van de feiten en ook met het blanco

strafregister van verzoeker in België, zijn medewerking aan het onderzoek en zijn sociaalmaatschappelijke

toestand. “Beklaagde is vader van drie minderjarige kinderen en stelt dat zijn toekomst en de kern van

zijn bestaan in België ligt. Hij heeft de taal geleerd en heeft mogelijkheden om op de arbeidsmarkt aan de

slag te gaan.”

Verzoeker werd vervolgens definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en een geldboete

van 5.200 euro, alsook gedurende vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

4.2.3. Uit wat voorafgaat, volgt dat het bewezen is dat verzoeker een mensensmokkelaar is, die een

leidende rol speelde in een internationale criminele organisatie die zich toelegde op het plegen van

mensensmokkel op grote schaal, dat dit misdrijf plaatsvond met verzwarende omstandigheden, in het

bijzonder werd vastgesteld dat het misdrijf werd gepleegd ten opzichte van minderjarigen en dat er

misbruik werd gemaakt van de precaire situatie van de slachtoffers en dat verzoeker van de betrokken

activiteiten een gewoonte heeft gemaakt. Verzoekers aandeel in en zijn schuld aan de feiten staan

bijgevolg vast.

Gelet op de aard van de gepleegde daad die neerkomt op het misbruik maken van mensen op de vlucht,

de werkelijke schade die zich niet enkel beperkt tot de betrokken slachtoffers maar ook een bredere impact

heeft op Staten en het maatschappelijk belang, de kwetsbaarheid van de slachtoffers gelet op hun minder-

jarigheid en precaire situatie, de beoordeling ervan door de correctionele rechtbank en de opgelegde

strafmaat, besluit de Raad dat de door verzoeker gepleegde feiten een ernstig misdrijf vormen in de zin

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

Verzoekers individuele verantwoordelijkheid voor deze feiten die in de bestreden beslissing terecht

werden gekwalificeerd als uitsluitbare handelingen in de zin van artikel 55/4, § 1, eerste lid, c) van de

Vreemdelingenwet, kan niet worden betwist.

De commissaris-generaal kon op goede gronden concluderen dat het een ernstig misdrijf betreft alsook

dat verzoekers individuele verantwoordelijkheid vaststaat. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, blijkt

uit de motieven van de bestreden beslissing verder op voldoende wijze waarom de commissaris-generaal

van oordeel is dat het misdrijf waarvoor verzoeker werd veroordeeld volgens hem kan worden

gekwalificeerd als ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, § 1, c) Vreemdelingenwet. Een schending van

de formele motiveringsplicht blijkt niet.

4.2.4. Verzoeker bevestigt dat hij terecht werd veroordeeld wegens mensensmokkel. Hij begrijpt evenwel

niet waarom hem een zodanig zware straf werd opgelegd. Hij verwijst hiertoe naar de veroordeling van

de man waarvoor hij in het Verenigd Koninkrijk werkte die een gevangenisstraf van vijf jaar heeft gekregen,

terwijl hij in België werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.
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Verzoekers eigen persoonlijke mening dat hem een te zware straf werd opgelegd vormt geenszins een

ernstig noch een dienstig argument dat de terechte beoordeling in de bestreden beslissing dat hij een

ernstig misdrijf heeft gepleegd, op enige wijze aan het wankelen kan brengen. Indien verzoeker het niet

eens was met de opgelegde strafmaat dan stond het hem vrij deze strafmaat te betwisten in hoger beroep,

hetgeen hij evenwel heeft nagelaten.

Verzoeker stelt nog dat een dergelijke veroordeling niet te minimaliseren valt maar dat dit geenszins in

alle redelijkheid de intrekking van een beschermingsstatus verantwoordt en dat de overheid alle betrokken

belangen moet afwegen. De Raad herhaalt hier dat in het kader van een beoordeling van de ernst van de

gestelde daden en van de individuele verantwoordelijkheid van de betrokkene rekening wordt gehouden

met alle omstandigheden die deze daden en de situatie van deze persoon kenmerken, zodat de

commissaris-generaal geen afzonderlijke evenredigheids- of proportionaliteitstoetsing moet maken

wanneer hij tot de conclusie komt dat artikel 55/4, § 1, eerste lid, c) van de Vreemdelingenwet van

toepassing is (zie naar analogie HvJ 9 november 2010, gevoegde zaken C-57/09 en C-101/09, B. en D.,

pt. 109). Verzoeker voert dan ook niet dienstig aan dat een belangenafweging moet worden gemaakt.

4.2.5. Gelet op alle omstandigheden van de zaak, treedt de Raad de commissaris-generaal bij in het

standpunt dat er in casu ernstige redenen zijn om aan te nemen dat verzoeker een ernstig misdrijf heeft

gepleegd. Verzoekers handelingen, met name deelname aan mensensmokkel met verzwarende omstan-

digheden, zijn geenszins te verzoenen met de humanitaire inslag van het subsidiaire beschermingsstatuut

en de daaruit voortvloeiende internationale bescherming.

Deze vaststelling volstaat in beginsel om over te gaan tot intrekking van de aan verzoeker op 29 december

2008 toegekende subsidiaire beschermingsstatus, te meer nu de Raad, in navolging van de commissaris-

generaal, van oordeel is dat de verklaringen van verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud van 25

januari 2022 niet van die aard zijn om het behoud van de status te rechtvaardigen. De motieven daarom-

trent worden niet betwist noch weerlegd en blijven gehandhaafd.

Gelet op het voorgaande, heeft de commissaris-generaal overeenkomstig artikel 55/5/1, § 2, 1° iuncto

artikel 55/4, § 1, eerste lid, c) van de Vreemdelingenwet terecht besloten tot de intrekking van de

subsidiaire beschermingsstatus van verzoeker.

4.3. Het tweede onderdeel van de bestreden beslissing vloeit voort uit artikel 57/6, eerste lid, 14° van de

Vreemdelingenwet iuncto artikel 55/5/1, § 3 van de Vreemdelingenwet.

Wanneer de commissaris-generaal van oordeel is dat de subsidiaire beschermingsstatus moet worden

ingetrokken op grond van artikel 55/5/1, § 1 of § 2, 1° van de Vreemdelingenwet geeft hij een advies over

de vraag of een maatregel tot verwijdering naar het land van herkomst van verzoeker in overeenstemming

is met de artikelen 48/3 en 48/4 van deze wet. Al komt dit advies voor in de beslissing tot intrekking van

de subsidiaire beschermingsstatus als instrumentum, het is te onderscheiden van die beslissing als

negotium. Enerzijds vormt de beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus enkel een

beslissing tot intrekking van die status en houdt ze geen verwijderingsmaatregel in, anderzijds gaat het

advies van de commissaris-generaal slechts vooraf aan een eventuele door de bevoegde overheid

afzonderlijk te nemen verwijderingsmaatregel. Het advies is niet bindend en wijzigt de rechtstoestand van

de betrokkene niet. Bijgevolg vormt het advies geen aanvechtbare rechtshandeling (RvS 21 januari 2020,

nr. 246.785; RvS 24 mei 2016, nr. 234.824).

Verzoekers kritiek in het verzoekschrift op de analyse in de bestreden beslissing van de veiligheidssituatie

in de provincie Kirkuk en zijn betoog dat de commissaris-generaal ten onrechte oordeelt dat de veiligheids-

situatie in zijn regio van herkomst thans zodanig zou zijn gewijzigd dat subsidiaire bescherming niet meer

nodig is, is dan ook niet dienstig. Hetzelfde geldt voor de door verzoeker aangevoerde politieke ideologie,

zijn integratie in de Belgische samenleving, zijn “verwestering” door zijn jarenlange verblijf in België, zijn

familiale situatie en zijn gezinsleven in België, dat hij tracht te staven met stuk 2 bij het verzoekschrift.

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM, herhaalt de Raad dat in het kader

van huidig beroep enkel uitspraak kan worden gedaan over de intrekking van de subsidiaire bescher-

mingsstatus, en niet over de verwijdering van verzoeker, waaronder een eventuele maatregel tot

gedwongen terugkeer. Verzoeker kan te gepasten tijde, met name wanneer hij desgevallend in kennis

wordt gesteld van een bevel om het grondgebied te verlaten, door het indienen van een annulatieberoep

de mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM opwerpen.
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4.4. Gelet op het voorgaande, dient de intrekking van de aan verzoeker op 29 december 2008 toegekende

subsidiaire beschermingsstatus te worden bevestigd.

4.5. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal verplicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal

gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier en dat verzoeker in een persoonlijk

onderhoud de kans heeft gekregen om de redenen aan te halen waarom zijn status dient te blijven

behouden. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal verzoekers dossier op een individuele wijze

heeft beoordeeld en zijn beslissing heeft genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens

van de zaak. De stelling dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is te werk gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden,

aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop

zij is gebaseerd

Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op basis van

een incorrecte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is gekomen. De

schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 55/5/1, § 2, 1° iuncto artikel 55/4, §

1, c) van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond

van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

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

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet

op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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