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nr. 42 319 van 26 april 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 22 februari 2010 heeft

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

19 januari 2010.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 16 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. HANS en van attaché P. VAN

COSTENOBLE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Op 27 november 2008 werd bij een controle van een postpakket in Zaventem vastgesteld dat daarin 6

kilogram heroïne was verstopt. Het postpakket vermeldt als bestemmeling verzoeker. Op 13 mei 2009

wordt hij door de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer

8C veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van dertig maanden en tot een geldboete van duizend

euro wegens handel in heroïne in het kader van een vereniging. De rechtbank is van oordeel dat “de

feiten (…) ernstig [zijn]” (administratief dossier, stuk 7). Na verzoeker te hebben gehoord op 17

december 2009 besluit de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de bij

beslissing van 31 juli 2008 toegekende subsidiaire bescherming in te trekken op grond van artikel 57/6,

eerste lid, 6° juncto artikel 55/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

2. Daargelaten de vaststelling dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in

de bestreden beslissing geen advies verstrekt over de vraag of een verwijderingsmaatregel naar het

land van herkomst van de betrokkene in overeenstemming is met artikel 3 van het Europees Verdrag tot
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bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zoals voorzien is in artikel

49/2, § 5 van de Vreemdelingenwet, dient de vraag gesteld te worden op welke wijze voormeld artikel

57/6, eerste lid, 6° gelezen moet worden.

3. Luidens artikel 19, lid 3, a) van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende

bescherming trekken de lidstaten de subsidiaire beschermingsstatus van een onderdaan van een derde

land of staatloze in, beëindigen deze of weigeren deze te verlengen indien “hij, nadat hem de

subsidiaire-beschermingsstatus is verleend, op grond van artikel 17, leden 1 en 2, van subsidiaire

bescherming uitgesloten is of had moeten zijn” (eigen onderlijning).

Voormeld artikel 57/6, eerste lid, 6° laat de Commissaris-generaal toe over te gaan tot intrekking van de

subsidiaire beschermingsstatus “ten aanzien van de vreemdeling die, op grond van de artikelen 55/2 en

55/4, uitgesloten had moeten zijn” (eigen onderlijning).

Deze formulering zou kunnen impliceren dat de uitsluitingsgrond moet bestaan op het ogenblik dat de

subsidiaire bescherming wordt toegekend, maar de Commissaris-generaal, om welke reden dan ook, de

subsidiaire bescherming ten onrechte heeft toegekend, wat in casu niet het geval is.

4. De debatten worden heropend teneinde de partijen toe te laten zich uit te spreken over

hogervermelde vaststellingen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De debatten worden heropend.

Artikel 2

De partijen worden opnieuw opgeroepen om te verschijnen op 27 mei 2010 om 10 uur.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend en tien door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

dhr. W. MULS, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. M.-C. GOETHALS, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


