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 nr. 214 925 van 9 januari 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. VANBRABANT 

Louizalaan 363/4 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Syrische nationaliteit te zijn, op 15 maart 2018 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van 7 februari 2018 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging tot beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, 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. 

 

Gelet op de beschikking van 7 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen, bijgestaan door advocaat L. VANBRABANT en 

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers die verklaren de Syrische nationaliteit te hebben, komen op 1 oktober 2015 België binnen 

dienen een verzoek tot internationale bescherming in op 2 oktober 2015. 

 

Op 27 november 2015 worden verzoekers erkend als vluchteling. 
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Na controle op 4 juli 2017 door de Federale Politie in de luchthaven van Zaventem blijkt dat verzoekers 

na de toekenning van hun statuut, verschillende malen over en weer gereisd zijn naar Syrië in 2016 en 

2017. 

 

Op 7 augustus 2017 verzoekt de Dienst Vreemdelingenzaken de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen om de status van vluchteling van verzoekers in te trekken. 

 

Op 30 november 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissingen tot intrekking van de vluchtelingenstatus. Verzoekers dienen geen beroep in tegen deze 

beslissingen. 

 

Op 15 januari 2018 worden naar verzoekers bij aangetekend schrijven in te vullen vragenlijsten 

gestuurd, wordt hen meegedeeld dat hun verblijfssituatie wordt onderzocht en dat de mogelijkheid 

bestaat dat hun verblijf wordt beëindigd. Op 2 februari 2018 worden deze aangetekende zendingen 

teruggestuurd naar de afzender. 

 

Op 7 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ten opzichte van eerste verzoeker de 

beslissing tot beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de eerste 

bestreden beslissing: 

 

“BESLISSING TOT BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

Mijnheer 

naam : C. 

voornaam : C. 

geboortedatum : (…) 1978 

geboorteplaats: Damascus 

nationaliteit : van Syrische herkomst 

Krachtens artikel 11, § 3, tweede en derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een 

einde gemaakt aan uw verblijf en wordt u bevolen het grondgebied van België te verlaten, alsook het 

grondgebied van de Staten die het Schengenacquis volledig toepassen(3), tenzij u beschikt over de 

documenten die zijn vereist om die Staten binnen te komen, binnen 30 dagen vanaf de kennisgeving 

van de beslissing, om de volgende redenen: 

U kwam samen met uw echtgenote 'S., Q.’' naar België en u diende op 02/10/2015 een asielaanvraag 

in. Hierbij legde u uw paspoort voor dat afgeleverd werd op 12/02/2012 te Damsub-Center. Op 

27/11/2015 werd u erkend als vluchteling door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen (CGVS). Als een gevolg van uw erkenning werd u in het bezit gesteld van een verblijfsrecht 

van onbeperkte duur en op 28/01/2016 ontving u een B-kaart, geldig tot 19/01/2021. 

Uit informatie van de luchtvaartpolitie te Zaventem blijkt dat u op 04/07/2017 samen met uw echtgenote 

'S., Q.' geïntercepteerd werd door de grenscontrole toen u aankwam vanuit Athene (Griekenland). 

Hierbij was u in het bezit van een Belgisch reisdocument voor vluchtelingen, waarin meerdere 

inreisstempels van Griekenland aanwezig waren (18/10/2016 en 04/07/2017). Tevens was u in het bezit 

van een Syrisch paspoort, afgeleverd op 12/02/2015 te Damsub-Center, dat voorzien was van meerdere 

in- en uitreisstempels van Syrië. Uit deze stempels blijkt dat u van 08/04/2016 tot 03/07/2016, van 

12/08/2016 tot 16/10/2016, van 02/11/2016 tot 02/05/2017 en van 01/06/2017 tot 02/07/2017 in Syrië 

verbleef. U verklaarde aan de autoriteiten dat u geen werk vond in België en dat u meerdere malen 

terug naar Syrië ging voor uw kledingzaak in Damascus. Verder gaf u aan dat Damascus een veilige 

zone is en dat u in 2017 tweemaal naar Syrië vertrok. U wenst nu steun te krijgen in België via een 

invaliditeitsuitkering, daar u geen uitkering meer kreeg van het OCMW te Tongeren, op basis van een 

medisch attest dd. 11/07/2016 waarin staat dat u ongeschikt bent om arbeid te leveren omdat u kampt 

met een posttraumatisch stresssyndroom. 

Ten gevolge van deze nieuwe elementen heropende het CGVS het onderzoek aangaande de 

vluchtelingenstatus. Op 18/09/2017 werd u opgeroepen voor een gehoor op het CGVS op 06/10/2017, 

maar u gaf hier geen gevolg aan en deelde geen geldige reden mee waarom u geen gevolg gaf aan de 

oproepingsbrief. U maakte evenmin gebruik van de mogelijkheid om documenten schriftelijk over te 

maken aan het CGVS. Op 30/11/2017 werd uw vluchtelingenstatus ingetrokken door het CGVS op basis 

van artikel 55/3/1, § 2,2°, van de wet van 15/12/1980. U diende geen beroep in tegen deze beslissing. 

Gezien uw vluchtelingenstatus werd ingetrokken omdat uw persoonlijk gedrag erop wijst dat u geen 

vervolging vreest in uw land van herkomst en u uw verblijfsrecht verkregen heeft als een gevolg van uw 
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erkenning als vluchteling, staat vast dat de minister of zijn gemachtigde kan beslissen een einde te 

maken aan uw verblijf en u een bevel kan geven om het grondgebied te verlaten. 

U werd op 12/01/2018 (poststempel 15/01/2018) per aangetekend schrijven naar uw officieel adres 

uitgenodigd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om alle documenten en elementen aan te 

brengen waarvan u het nodig acht dat de DVZ hiervan kennis heeft ten einde uw situatie correct in te 

schatten, zodoende een beslissing tot intrekking of beëindiging van het verblijfsrecht te verhinderen of te 

beïnvloeden (art. 62, § 1, eerste lid, van de wet van 15/12/1980). Het aangetekend schrijven werd niet 

afgehaald in het postkantoor en onze dienst heeft geen documenten van uwentwege ontvangen. 

Wat betreft uw familiale banden kan uit uw administratief dossier en rijksregister worden vastgesteld dat 

u gehuwd bent en samenwoont met 'S., Q.', eveneens erkend vluchtelinge. Jullie hebben geen kinderen. 

Uit het administratieve verslag van de luchtvaartpolitie te Zaventem blijkt dat u samen met uw 

echtgenote meermaals terugreisde naar Syrië. Ook haar vluchtelingenstatus werd op 30/11/2017 

ingetrokken door het CGVS, beslissing die ondertussen definitief is geworden, en ook zij maakt het 

voorwerp uit van een beslissing tot beëindiging van het verblijf en bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verder gaf u tijdens uw asielrelaas aan dat uw vader reeds overleden was en dat uw moeder, vijf broers 

en één zus te Syrië verblijven. 

U verklaarde dat uw schoonouders eveneens te Syrië verblijven. Gezien u meermaals uit eigen 

beweging samen met uw echtgenote naar Syrië terugkeerde, volgt dat dat de beslissing tot beëindiging 

van het verblijf en het bevel om het grondgebied te verlaten op geen enkele manier de aard en de 

hechtheid van de gezinsbanden kan schaden. Tevens blijkt dat zowel u als uw echtgenote nog dichte 

familieleden hebben in Syrië en dat jullie over een tijdspanne van 1 jaar en 3 maanden twaalf maanden 

in Syrië verbleven, waardoor kan worden vastgesteld dat de familiale banden in Syrië beduidend sterker 

zijn dan de banden die u heeft in België. 

Tijdens uw gehoor door de politie te Zaventem legde u een medisch attest voor dd. 11/07/2016 waarin 

staat dat u ongeschikt bent om arbeid te leveren omdat u kampt met een posttraumatisch 

stresssyndroom. Dit staat echter in schril contrast met het feit dat u zich herhaaldelijk verplaatste naar 

uw land van herkomst en dit voor professionele doeleinden, namelijk uw kledingzaak in Damascus (cfr. 

Beslissing CGVS 30/11/2017). Uit het feit dat u tussen april 2016 en ju*i 2017 tot viermaal toe heen- en 

terug reisde van België naar Syrië, louter omwille van persoonlijk winstbejag, kan geconcludeerd 

worden dat er geen medische elementen zijn die een terugkeer naar het land van herkomst in de weg 

staan. 

U bent 39 jaar en verblijft sedert oktober 2015 in België. Hieruit volgt dat u het grootste deel van uw 

leven elders dan in België heeft doorgebracht. Uit uw administratief dossier blijkt geen doorgedreven 

integratie of hechte sociale en culturele banden met de Belgische samenleving. U legde geen 

documenten voor waaruit blijkt dat u ondertussen één van de officiële landstalen machtig bent, evenmin 

legde u een inburgeringsattest voor of documenten aangaande tewerkstelling. Indien u alsnog over 

nauwe banden met de Belgische samenleving zou beschikken, liet u na dit aan te tonen. U en uw 

echtgenote reisden meermaals op eigen initiatief naar jullie land van herkomst, in functie van uw 

kledingzaak, dit bevestigt dan ook uw sterke culturele, sociale én economische band met Syrië. Als een 

gevolg daarvan mag geconcludeerd worden dat er geen culturele of sociale banden zijn in België die het 

nemen van deze beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met een bevel om het grondgebied te 

verlaten belemmeren. Bovendien merken wij op dat de kennis, vaardigheden en ervaringen die u tijdens 

uw verblijf in België opdeed, geenszins verloren gaan en door u kunnen aangewend worden om u in de 

toekomst elders te vestigen en te integreren. 

Het CGVS oordeelde dat uit uw persoonlijk gedrag kan worden opgemaakt dat er in uw hoofde geen 

sprake meer is van een reëel risico op ernstige schade conform artikel 48/4, § 2, c, van de wet van 

15/12/1980. U gaf zelf ook aan tijdens uw gehoor dd. 04/07/2017 door de politie te Zaventem dat 

Damascus een veilige zone is. Zodoende zijn er geen elementen aanwezig die het nemen van deze 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met een bevel om het grondgebied te verlaten 

belemmeren.” 

 

Op 7 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ten opzichte van tweede verzoekster 

de beslissing tot beëindiging van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede 

bestreden beslissing: 

 

“BESLISSLNG TOT BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

Mevrouw 

naam : S. 

voornaam : Q. 

geboortedatum : (…)1996 
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geboorteplaats: H. 

nationaliteit : van Syrische herkomst 

Krachtens artikel 11, § 3, tweede en derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een 

einde gemaakt aan uw verblijf en wordt u bevolen het grondgebied van België te verlaten, alsook het 

grondgebied van de Staten die het Schengenacquis volledig toepassen(3), tenzij u beschikt over de 

documenten die zijn vereist om die Staten binnen te komen, binnen 30 dagen vanaf de kennisgeving 

van de beslissing, om de volgende redenen: 

U kwam samen met uw echtgenoot 'C., C.' naar België en u diende op 02/10/2015 een asielaanvraag in. 

Hierbij legde u een paspoort voor, afgeleverd op 12/10/2014 te Homs Center. Op 27/11/2015 werd u 

erkend als vluchtelingen door het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

(CGVS). Als een gevolg van uw erkenning werd u in het bezit gesteld van een verblijfsrecht onbeperkte 

duur en ontving u op 28/01/2016 een B-kaart, geldig tot 19/01/2021. 

Uit informatie van de luchtvaartpolitie te Zaventem blijkt dat u op 04/07/2017 samen met uw echtgenoot 

'C., C.' geïntercepteerd werd door de grenscontrole toen u aankwam vanuit Athene (Griekenland). 

Hierbij was u in het bezit van een Belgisch reisdocument voor vluchtelingen, waarin meerdere in- en 

uitreisstempels van Griekenland aanwezig waren (EST 18/10/2016, IN 05/12/2016, OUT 17/12/2016, IN 

04/07/2017). Tevens was u in het bezit van een Syrisch paspoort, afgeleverd op 12/10/2014 te Homs 

Center, dat voorzien was van meerdere in- en uitreisstempels van Syrië. Uit deze stempels blijkt dat u 

van 08/04/2016 tot 03/07/2016, van 21/08/2016 tot 16/10/2016, van 20/11/2016 tot 04/12/2016, van 

18/12/2016 tot 30/05/2017 en van 01/06/2017 tot 02/07/2017 in Syrië verbleef. Ten burelen van de 

politie voerde uw echtgenoot het woord aangezien u de Engelse taal niet machtig bent. Uw echtgenoot 

verklaarde dat hij geen werk vond in België en dat hij meerdere malen terug naar Syrië ging voor zijn 

kledingzaak in Damascus. Verder gaf uw echtgenoot aan dat Damascus een veilige zone is en dat hij in 

2017 tweemaal naar Syrië vertrok. Uit de stempels die terug te vinden zijn in uw paspoort blijkt dat u uw 

echtgenoot vergezelde tijdens deze reizen naar Syrië. 

Ten gevolge van deze nieuwe elementen heropende het CGVS het onderzoek aangaande de 

vluchtelingenstatus. Op 18/09/2017 werd u opgeroepen voor een gehoor op het CGVS op 06/10/2017, 

maar u gaf hier geen gevolg aan en deelde geen geldige reden mee waarom u geen gevolg gaf aan de 

oproepingsbrief. U maakte evenmin gebruik van de mogelijkheid om documenten schriftelijk over te 

maken aan het CGVS. Op 30/11/2017 werd uw vluchtelingenstatus ingetrokken door het CGVS op basis 

van artikel 55/3/1, § 2,2°, van de wet van 15/12/1980. U diende geen beroep in tegen deze beslissing. 

Gezien uw vluchtelingenstatus werd ingetrokken omdat uw persoonlijk gedrag erop wijst dat u geen 

vervolging vreest in uw land van herkomst en u uw verblijfsrecht verkregen heeft als een gevolg van uw 

erkenning als vluchteling, staat vast dat de minister of zijn gemachtigde kan beslissen kan beslissen een 

einde te maken aan uw verblijf en u een bevel kan geven om het grondgebied te verlaten. 

U werd op 12/01/2018 (poststempel 15/01/2018) per aangetekend schrijven naar uw officieel adres 

uitgenodigd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om alle documenten en elementen aan te 

brengen waarvan u het nodig acht dat de DVZ hiervan kennis heeft ten einde uw situatie correct in te 

schatten, zodoende een beslissing tot intrekking of beëindiging van het verblijfsrecht te verhinderen of te 

beïnvloeden (art. 62, § 1, eerste lid, van de wet van 15/12/1980). Het aangetekend schrijven werd niet 

afgehaald in het postkantoor en onze dienst heeft geen documenten van uwentwege ontvangen. 

Wat betreft uw familiale banden kan uit uw administratief dossier en rijksregister worden vastgesteld dat 

u gehuwd bent en samenwoont met 'C., C.', eveneens erkend vluchteling. Jullie hebben geen kinderen. 

Uit het administratieve verslag van de luchtvaartpolitie te Zaventem blijkt dat u samen met uw 

echtgenoot meermaals terugreisde naar Syrië. Ook zijn vluchtelingenstatus werd op 30/11/2017 

ingetrokken door het CGVS, beslissing die ondertussen definitief is geworden, en ook hij maakt het 

voorwerp uit van een beslissing tot beëindiging van het verblijf en bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verder gaf u tijdens uw asielrelaas aan dat uw ouders, zus en twee broers te Syrië verblijven. U 

verklaarde dat uw schoonmoeder eveneens te Syrië verblijft en dat uw schoonvader reeds overleden is. 

Gezien u meermaals uit eigen beweging samen met uw echtgenoot naar Syrië terugkeerde, volgt dat 

dat de beslissing tot beëindiging van het verblijf en het bevel om het grondgebied te verlaten op geen 

enkele manier de aard en de hechtheid van de gezinsbanden kan schaden. Tevens blijkt dat zowel u als 

uw echtgenoot nog dichte familieleden hebben in Syrië en dat jullie over een tijdspanne van 1 jaar en 3 

maanden twaalf maanden in Syrië verbleven, waardoor kan worden vastgesteld dat de familiale banden 

in Syrië beduidend sterker zijn dan de banden die u heeft in België. 

Betreffende uw medische toestand werd geen enkel document voorgelegd, noch zijn er indicaties van 

ziektes in het dossier. U reisde reeds meermaals op eigen initiatief terug naar uw land van herkomst. 

Daarom kan geconcludeerd worden dat er geen medische elementen zijn die een terugkeer naar het 

land van herkomst in de weg staan. 
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U bent 22 jaar en verblijft sedert oktober 2015 in België. Hieruit volgt dat u een significant deel van uw 

leven elders dan in België doorbracht. Uit uw administratief dossier blijkt geen doorgedreven integratie 

of hechte sociale en culturele banden met de Belgische samenleving. U legde geen documenten voor 

waaruit blijkt dat u ondertussen één van de officiële landstalen machtig bent, evenmin legde u een 

inburgeringsattest voor of documenten aangaande tewerkstelling. Indien u alsnog over nauwe banden 

met de Belgische samenleving zou beschikken, liet u na dit aan te tonen. U en uw echtgenoot reisden 

meermaals op eigen initiatief naar jullie land van herkomst, in functie van de kledingzaak van uw 

echtgenoot, dit bevestigt dan ook uw sterke culturele, sociale én economische band met Syrië. Als een 

gevolg daarvan mag geconcludeerd worden dat er geen culturele of sociale banden zijn in België die het 

nemen van deze beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met een bevel om het grondgebied te 

verlaten belemmeren. Bovendien merken wij op dat de kennis, vaardigheden en ervaringen die u tijdens 

uw verblijf in België opdeed, geenszins verloren gaan en door u kunnen aangewend worden om u in de 

toekomst elders te vestigen en te integreren. 

Het CGVS oordeelde dat uit uw persoonlijk gedrag kan worden opgemaakt dat er in uw hoofde geen 

sprake meer is van een reëel risico op ernstige schade conform artikel 48/4, § 2, c, van de wet van 

15/12/1980. Uw echtgenoot gaf zelf ook aan tijdens jullie gehoor dd. 04/07/2017 door de politie te 

Zaventem dat Damascus een veilige zone is. Zodoende zijn er geen elementen aanwezig die het nemen 

van deze beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met een bevel om het grondgebied te verlaten 

belemmeren.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Verzoekers put een enig middel uit de schending van artt. 11 § Vw, 48/3, 48/4 en 53/3/1 Vw, de artt. 2 

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

zorgvuldigheidsbeginsel en het materiële motiveringsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur en het beginsel van non-refoulement en art. 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

In artikel 11 § 3 Vw wordt de mogelijkheid tot het nemen van een verwijderingsmaatregel als volgt 

gekaderd: 

 

"§ 3. De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen beslissen dat de vreemdeling 

die op grond van artikel 49, § 1, tweede lid, of artikel 49/2, § 2, als begunstigde van een internationale 

beschermingsstatus tot een verblijf van beperkte duur in het Rijk werd toegelaten, niet meer het recht 

heeft om in het Rijk te verblijven en hem een bevelgeven om het grondgebied te verlaten : 

l° wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen werd opgeheven overeenkomstig de artikelen 55/3 of 55/5. De minister of zijn 

gemachtigde houdt hierbij rekening met de mate van verankering van de vreemdeling in de 

samenleving; 

2° wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/3/1, § l, of 55/5/1, §1. 

De minister of zijn gemachtigde kan te allen tijde beslissen om het verblijf van de vreemdeling die op 

grond van artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of artikel 49/2, §§ 2 of 3, als begunstigde van een 

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

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

wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/3/1. § 2. Of 55/5/1, § 2 of wanneer de 

vreemdeling afstand heeft gedaan van zijn internationale beschermingsstatus. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde een beslissing, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, 

overweegt te nemen, houdt hij rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de 

betrokkene. met de duur van zijn verblijf in het Rijk. alsmede met het bestaan van familiebanden of 

culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. " (eigen onderlijning) 

 

De relevante bepalingen van artikel 48/3 en 48/4 van de Vw luiden als volgt: 

 

"§ 1. De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de 

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van 

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, 
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of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef terugkeert, een 

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de 

bescherming van dat land kan of wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals 

bepaald in artikel 55/4, valt. 

§ 2. Ernstige schade bestaat uit : 

a) doodstraf of executie; of, 

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land 

van herkomst; of, 

c) 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. " 

" § 1. De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand 

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967. 

§ 2. Daden van vervolging in de zin van artikel 1A van het Verdrag van Genève moeten : 

a) ofwel zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen van de 

grondrechten van de mens, met name de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit 

hoofde van artikel 15.2, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden; 

b) ofwel een samenstel zijn van verschillende maatregelen, waar onder mensenrechtenschendingen, die 

voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke wijze te treffen als omschreven in punt a). 

De hierboven genoemde daden van vervolging kunnen onder meer de vorm aannemen van : 

a) daden van lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld; 

b) wettelijke, administratieve, politiële en/of gerechtelijke maatregelen die op zichzelf discriminerend zijn 

of op discriminerende wijze worden uitgevoerd; 

c) onevenredige of discriminerende vervolging of bestraffing; 

d) ontneming van de toegang tot rechtsmiddelen, waardoor een onevenredig zware of discriminerende 

straf wordt opgelegd; 

e) vervolging of bestraffing wegens de weigering militaire dienst te vervullen, in het bijzonder tijdens een 

conflict wanneer het vervullen van militaire dienst strafbare feiten of handelingen inhoudt die onder de 

uitsluitingsgronden van artikel 55/2, § 1, vallen; 

f) daden van genderspecifieke of kindspecifieke aard. 

 

Artikel 53/3/1 § 2 2° Vw bepaalt wat volgt: 

 

"De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan de vluchtelingenstatus intrekken 

indien de vreemdeling een gevaar vormt voor de samenleving, omdat hij definitief veroordeeld is voor 

een bijzonder ernstig misdrijf of als er redelijke gronden bestaan om hem te beschouwen als een gevaar 

voor de nationale veiligheid. 

§ 2. De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen trekt de vluchtelingenstatus in : 

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

zijn; 

2° ten aanzien van de vreemdeling wiens status werd erkend op grond van feiten die hij verkeerd heeft 

weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste documenten die 

doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning van de status of ten aanzien van de vreemdeling wiens 

persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest. 

§ 3. Wanneer de Commissaris-generaal de vluchtelingenstatus 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 verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4. " (eigen onderlijning) 

Het advies van het CGVS waarop de bestreden beslissing steunt op een onjuiste lezing van de wet 

omdat het geen onderscheid maakt tussen de persoonlijke gedragingen die inderdaad de eerdere vrees 

voor persoonlijke vervolging kunnen ontkrachten en de ernstige bedreiging die uitgaat van een 

gewapend conflict. 

Het behoeft geen betoog dat elke inwoner van Damascus, ook al keert hij vrijwillig terug om persoonlijke 

of financiële redenen toch nood of recht blijft hebben aan subsidiaire bescherming. 

Subsidiaire bescherming wordt met name gegeven aan hun die niet als vluchteling kunnen worden 

beschouwd maar wel een reëel risico lopen op ernstige schade wegens een gewapend conflict. 

Het feit dat verzoekers zich kortstondig in Damascus aan deze risico's om uitlopende familiale redenen 

blootstelden betekent niet dat zij de facto hun recht op bescherming zouden verliezen gezien het conflict 

nog steeds actueel is. 

Verzoekers hebben hun familie en bezittingen moeten achterlaten in Syrië en blijken inderdaad moeite 

te hebben een leven op te bouwen binnen de Belgische samenleving. Een oorlogsvluchteling kan in 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

deze omstandigheden inderdaad de beslissing nemen (om tijdelijk) terug te keren om bezittingen op te 

halen of in geval van overlijden van familie. 

Het UNHCR overweegt daarover dat het feit dat een Syrische asielzoeker naar Syrië terugkeert (bijv. 

om persoonlijke of familiale redenen, of omdat hij of zij geen bescherming kreeg) de asielzoeker niet 

mag verhinderen om opnieuw naar het betrokken gastland te gaan om er bescherming en bij stand te 

krijgen. (zie oa International Protection Considérations with regard to people fleeing the Syrian Arab 

Republic, Update III, UNHRC-rapport, blz. 16) 

Uit de bestreden beslissing kan ook worden afgeleid waar wordt overwogen dat verzoekers hebben 

verklaart dat Damascus een veilige zone is dat een terugkeer naar Syrië dus mogelijk is. 

Welnu, wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang 

aan de informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale 

organisaties voor de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van 

regeringsbronnen (zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 

5 juli 2005, Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Muslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99.) 

In de rapporten van Amnesty International over de actuele situatie in Syrië staat oa het volgende 

geschreven: "The Syrian government and allied forces continued to commit war crimes and other 

serions violations of international humanitarian law, including indiscriminate attacks and direct attacks on 

civilians and civilian obiects including homes. hospitals and médical facilities. 

Governmentforces attacked areas controlled or contested by armed opposition groups, unlawfully killing 

and injuring civilians and damaging civilian objects through aerial bombardment and artillery shelling. 

According to the NGO Physicians for Human Rights, government forces carried ont air strikes on three 

hospitals in Idleb governorate on 19 September, killing a staff member, destroying ambulances and 

damaging the facilities. On 13 November, Syrian and Russian forces carried out air strikes during the 

day on a large market in Atareb, an opposition-held town in Aleppo governorate, killing at least 50 

people, mostly civilians. On 18 November, government forces carried out air strikes and artiUery attacks 

on civilians besieged in Eastern Ghouta in Damascus Countryside, killing at least 14. On 4 April, 

government warplanes carried out an attack using internationally banned chemical weapons on Khan 

Sheikhoun in Idleb countryside, killing more than 70 civilians and injuring hundreds. On 30 June, the 

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons concluded that people in Khan Sheikhoun were 

exposed to sarin, a banned nerve agent, in the attack. 

SIEGES AND DENIAL OF HUMANITARIAN ACCESS 

The government continued to maintain lengthy sieges of predominately civilian areas. 

The UN Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs (OCHA) reported that, out of a total of 

419,920 people besieged in Syria, almost 400,000 were besieged by government forces in Eastern 

Ghouta. 

Government forces deprived residents in besieged areas of access to medical care, other basic goods 

and services and humanitarian assistance, while subjecting them to repeated air strikes, artiUery 

shelling and other attacks. In October, UNICEF announced that 232 children in Eastern Ghouta suffered 

from severe acute malnutrition. "( Amnesty International Report 2017/18: The state of the world's human 

rights, blz. 351 ev) 

Meer specifiek oordeelt het UNCR in haar rapport van maart 2018 dat personen die hun militaire plicht 

niet hebben voldaan in gebieden waar de presidentiele toepen terug de overhand hebben zoals in 

Damascus na mei 2017 persoonlijk het risico lopen om gedwongen te worden ingelijfd in het leger en de 

eerste berichten hierover kwamen binnen rond het einde van het jaar 2017. 

(International Protection Considérations with Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic, 

Update V en de aldaar aangehaalde berichten United Arbitrary arrests made in September were notable 

for Syrian regime forces' almost daily raiding and arrest campaigns that involved civilians in the main 

neighborhoods, city centers and residential areas that are under the regime's control. 

The arrests made focused on the age group 18-42 years old for the purpose of conscription, while 

Syrian regime forces targeted also activists' and armed opposition fighters' families who live in their 

areas of control. Also, a number of areas in Damascus suburbs governorate saw raids and arrest 

opérations for conscription purposes" (emphasis added); SNHR, No less than 557 Cases of Arbitrary 

Arrest in September 2017, 4 October 2017, http://bit.ly/2yuuW5j, p. 4. See also, Danish Immigration 

Service (DIS), . 

Tijdens de asielaanvraag had evenwel verzoeker duidelijk aangegeven dat hij zijn legerdienst niet heeft 

gedaan ondanks dat hij daartoe is opgeroepen. 

De vluchtelingsstatuut en de aanvraag tot subsidiaire bescherming dient echter -en verzoeker herhaalt- 

van elkaar worden onderscheiden. Een persoonlijke gedraging kan ertoe leiden dat de 

vluchtelingenstatus wordt opgeheven maar niet de subsidiaire bescherming die afhankelijk is van de 

situatie in het thuisland. 
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In geval van Syrische onderdanen snijdt de beslissing dan ook geen hout. 

De staatssecretaris verklaarde met name in het parlement het volgende tijdens de hoorzitting naar 

aanleiding van de wetswijziging van 1 juni 2016 en waarbij de mogelijkheid tot het verwijderen van het 

grondgebied werd ingeschreven in de wet wat volgt: 

" Een intrekking kan steeds gebeuren met een bevel om het grondgebied te verlaten. In het geval van 

een opheffing kan het met een dergelijk bevel gedurende de eerste vijf jaar. Daarna moet het gebeuren 

aan de hand van een koninklijk of een ministerieel besluit. 

Het spreekt voor zich dat het tijdelijk verblijf geen afbreuk zal doen aan de socioeconomische rechten 

van de erkende vluchtelingen. Tevens zal worden nagegaan of een vreemdeling geen aanspraak kan 

maken op een verblijfrecht op andere gronden. Hetzelfde geldt voor de proportionaliteitstoets, met de 

aandacht voor de sociale verankering. Dat alles wordt expliciet vermeld in het wetsontwerp. Er werd in 

dat verband rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State. 

(...) 

Het heeft uiteraard geen enkele zin om bijvoorbeeld een onderzoek te laten uitvoeren ten aanzien van 

de subsidiair beschermden uit Syrië, aangezien de uitkomst van dat onderzoek zeer voorspelbaar zal 

zijn. 

(Parl. St. Kamer, Verslag bij de wijziging van de Vw van 1 juni 2016, blz. 14-16) 

De bedoeling van de wetgever is duidelijk. Syrische vluchtelingen kunnen en mogen niet het voorwerp 

uitmaken van een intrekking van hun verblijf en de daaropvolgende verwijderingsmaatregel behoudens 

natuurlijk de gevallen van uitsluiting van bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers of personen die een gevaar 

zijn voor de openbare orde conform art. 55/4 van de Vw. 

Het middel is gegrond.” 

 

2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Verzoekers stellen een schending voor van de artikelen 11, 48/3, 48/4 en 53/3/1 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen en van artikel 3 EVRM. 

Zij betogen dat het advies van de CGVS op een onjuiste lezing van de wet steunt. Het zou geen betoog 

behoeven dat elke inwoner van Damascus nood heeft aan subsidiaire bescherming. Ze zouden alles 

hebben moeten achterlaten in Syrië en ze zouden moeite hebben om een leven op te bouwen in België. 

Zij verwijzen naar enkele algemene rapporten inzake de algemene situatie in Syrië. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hen niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002). 

De bestreden beslissing werd immers genomen op grond van artikel 11 §3, tweede en derde lid van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) dat onder meer luidt als volgt: 

“§ 3. De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen beslissen dat de vreemdeling 

die op grond van artikel 49, § 1, tweede lid, of artikel 49/2, § 2, als begunstigde van een internationale 

beschermingsstatus tot een verblijf van beperkte duur in het Rijk werd toegelaten, niet meer het recht 

heeft om in het Rijk te verblijven en hem een bevel geven om het grondgebied te verlaten : 

1° wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen werd opgeheven overeenkomstig de artikelen 55/3 of 55/5. De minister of zijn 

gemachtigde houdt hierbij rekening met de mate van verankering van de vreemdeling in de 

samenleving; 

2° wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/3/1, § 1, of 55/5/1, § 1. 
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De minister of zijn gemachtigde kan te allen tijde beslissen om het verblijf van de vreemdeling die op 

grond van artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of artikel 49/2, §§ 2 of 3, als begunstigde van een 

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

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

wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/3/1, § 2, of 55/5/1, § 2 of wanneer de 

vreemdeling afstand heeft gedaan van zijn internationale beschermingsstatus. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde een beslissing, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, 

overweegt te nemen, houdt hij rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de 

betrokkene, met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of 

culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

Onverminderd de toepassing van paragraaf 2, kan de minister of zijn gemachtigde ook een einde stellen 

aan het recht op verblijf van de in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 7° bedoelde familieleden indien het 

recht op verblijf van de vreemdeling die vervoegd werd, op grond van het eerste of het tweede lid wordt 

beëindigd of ingetrokken.” (eigen markering) 

Verzoekers kennen klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar zij ze aanvechten in 

hun verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

“Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht;” (R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV–

14.428) 

De Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen nam inderdaad, zoals aangegeven in artikel 

11 §3 van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de thans bestreden beslissing werd genomen, op 30 

november 2017 een beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus. Die beslissing werd als volgt 

gemotiveerd: 

“(…) Uit de informatie terug te vinden in het administratief dossier blijkt dat u terugkeerde naar Syrië. De 

vaststelling dat uw persoonlijk gedrag erop wijst dat u in uw land van herkomst geen vervolging vreest, 

om welk reden dan ook, volstaat om op grond van artikel 55/3/1 §2, 2° van de Vreemdelingenwet over te 

gaan tot de intrekking van uw vluchtelingenstatus. 

U werd op 18 september 2017 opgeroepen voor een gehoor op het CGVS (…) 

U kwam niet opdagen op uw gehoor. (…) U heeft bijgevolg nagelaten uw medewerking te verlenen bij 

het onderzoek naar de nieuwe elementen met betrekking tot he tal dan niet behoud van uw 

vluchtelingenstatus. 

(…) 

Uit het administratief dossier blijkt dat bij een controle door de federale politie in Zaventem dd. 4 juli 

2017 werd vastgesteld dat u sinds april 2016 verschillende keren naar Syrië bent gereisd met behulp 

van uw Syrisch paspoort.(…) 

Hierover bevraagd door de federale politie te Zaventem, verklaart uw echtgenoot dat hij geen werk vond 

in België en dat hij verschillende keren naar Syrië is teruggekeerd omdat hij een kledingzaak heeft in 

Damascus. Hij gaf daarbij aan dat Damascus een veilige zone is. (…) 

Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat de inhoud van dit medische attest moeilijk in 

overeenstemming kan worden gebracht met de herhaalde verplaatsingen van uw echtgenoot naar zijn 

land van herkomst voor professionele doeleinden, meer bepaald zijn kleidingzaak in Damascus. (…)” 

Voormelde beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus is definitief aanwezig in het rechtsverkeer 

en de verwerende partij kon er zich aldus op beroepen bij het nemen van de thans bestreden beslissing. 

Waar verzoekers stellen dat die beslissing op onjuiste elementen steunt, dient opgemerkt dat dergelijke 

kritiek onontvankelijk is, daar zij niet gericht is tegen de thans bestreden beslissing, doch wel tegen een 

beslissing die reeds definitief aanwezig is in het rechtsverkeer. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt inderdaad dat verzoekers, die sedert 27 november 

2015 de vluchtelingenstatus hadden, d.d. 4 juli 2017 onderschept werden door de federale politie op de 

nationale luchthaven te Zaventem komende met een vlucht vanuit Athene. De federale politie trof in 

verzoekers Syrische paspoorten verschillende stempels van Syrië, Egypte en Iran aan. Zij verklaarden 

geen werk te kunnen vinden in België, meerdere malen terug naar Syrië te zijn gereisd voor hun 

kledingzaak, dat Damascus een veilige zone is, dat de vluchten ter plaatse zijn geregeld en dat ze 7 
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maanden geleden geen uitkering meer krijgen van het OCMW en nu steun wensen te krijgen via een 

invaliditeitsuitkering, waarbij zij een brief van de FOD sociale zaken overhandigden. 

Op 9 augustus 2017 werd de administrateur generaal van de Veiligheid van de Staat op de hoogte 

gesteld van het feit dat verzoekers enkele keren teruggekeerd zijn naar Syrië met hun Syrisch paspoort 

nadat hij op 27 november 2015 de vluchtelingenstatus werd toegekend. 

Op 18 september 2017 werden verzoekers opgeroepen voor een gehoor op het CGVS, maar zij gaven 

hieraan geen gevolg. In de bestreden beslissing werd er dan ook terecht op gewezen dat er geen 

documenten van verzoekers kant werden ontvangen die in overweging konden worden genomen bij het 

nemen van de bestreden beslissing. 

Ondanks het feit dat verzoekers geen documenten overmaakten en niet ingingen op de uitnodiging voor 

verhoor, is de verwerende partij overeenkomstig artikel 11 van de vreemdelingenwet verplicht rekening 

te houden met de aard en de hechtheid van de gezinsband van verzoekers, met de duur van hun verblijf 

in het Rijk en met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met het land van 

herkomst. 

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat er een uitvoerige motivering werd toegewijd aan die 

elementen zoals vermeld in artikel 11 van de vreemdelingenwet. De beslissing luidt dienaangaande 

immers onder meer als volgt: 

“Wat betreft uw familiale banden kan uit uw administratief dossier en rijksregister worden vastgesteld dat 

u gehuwd bent en samenwoont met ‘S., Q.’, eveneens erkend vluchtelinge. Jullie hebben geen 

kinderen. Uit het administratieve verslag van de luchtvaartpolitie te Zaventem blijkt dat u samen met uw 

echtgenote meermaals terugreisde naar Syrië. Ook haar vluchtelingenstatus werd op 30/11/2017 

ingetrokken door het CGVS, beslissing die ondertussen definitief is geworden, en ook zij maakt het 

voorwerp uit van een beslissing tot beëindiging van het verblijf en bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verder gaf u tijdens uw asielrelaas aan dat uw vader reeds overleden was en dat uw moeder, vijf broers 

en één zus te Syrië verblijven. 

U verklaarde dat uw schoonouders eveneens te Syrië verblijven. Gezien u meermaals uit eigen 

beweging samen met uw echtgenote naar Syrië terugkeerde, volgt dat dat de beslissing tot beëindiging 

van het verblijf en het bevel om het grondgebied te verlaten op geen enkele manier de aard en de 

hechtheid van de gezinsbanden kan schaden. Tevens blijkt dat zowel u als uw echtgenote nog dichte 

familieleden hebben in Syrië en dat jullie over een tijdspanne van 1 jaar en 3 maanden twaalf maanden 

in Syrië verbleven, waardoor kan worden vastgesteld dat de familiale banden in Syrië beduidend sterker 

zijn dan de banden die u heeft in België. 

Tijdens uw gehoor door de politie te Zaventem legde u een medisch attest voor dd. 11/07/2016 waarin 

staat dat u ongeschikt bent om arbeid te leveren omdat u kampt met een posttraumatisch 

stresssyndroom. Dit staat echter in schril contrast met het feit dat u zich herhaaldelijk verplaatste naar 

uw land van herkomst en dit voor professionele doeleinden, namelijk uw kledingzaak in Damascus (cfr. 

Beslissing CGVS 30/11/2017). Uit het feit dat u tussen april 2016 en juli 2017 tot viermaal toe heen- en 

terug reisde van België naar Syrië, louter omwille van persoonlijk winstbejag, kan geconcludeerd 

worden dat er geen medische elementen zijn die een terugkeer naar het land van herkomst in de weg 

staan. U bent 39 jaar en verblijft sedert oktober 2015 in België. Hieruit volgt dat u het grootste deel van 

uw leven elders dan in België heeft doorgebracht. Uit uw administratief dossier blijkt geen doorgedreven 

integratie of hechte sociale en culturele banden met de Belgische samenleving. U legde geen 

documenten voor waaruit blijkt dat u ondertussen één van de officiële landstalen machtig bent, evenmin 

legde u een inburgeringsattest voor of documenten aangaande tewerkstelling. Indien u alsnog over 

nauwe banden met de Belgische samenleving zou beschikken, liet u na dit aan te tonen. U en uw 

echtgenote reisden meermaals op eigen initiatief naar jullie land van herkomst, in functie van uw 

kledingzaak, dit bevestigt dan ook uw sterke culturele, sociale én economische band met Syrië. Als een 

gevolg daarvan mag geconcludeerd worden dat er geen culturele of sociale banden zijn in België die het 

nemen van deze beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met een bevel om het grondgebied te 

verlaten belemmeren. Bovendien merken wij op dat de kennis, vaardigheden en ervaringen die u tijdens 

uw verblijf in België opdeed, geenszins verloren gaan en door u kunnen aangewend worden om u in de 

toekomst elders te vestigen en te integreren. 

Het CGVS oordeelde dat uit uw persoonlijk gedrag kan worden opgemaakt dat er in uw hoofde geen 

sprake meer is van een reëel risico op ernstige schade conform artikel 48/4, § 2, c, van de wet van 

15/12/1980. U gaf zelf ook aan tijdens uw gehoor dd. 04/07/2017 door de politie te Zaventem dat 

Damascus een veilige zone is. Zodoende zijn er geen elementen aanwezig die het nemen van deze 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met een bevel om het grondgebied te verlaten 

belemmeren.” 

Nu de Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen inderdaad in de beslissing van 30 

november 2017 oordeelde dat er in hoofde van verzoekers geen sprake meer is van een reëel risico op 

ernstige schade conform artikel 48/4 §2, c van de vreemdelingenwet en verzoekers thans geen enkel 
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begin van bewijs bijbrengen dat erop zou wijzen at zij bij terugkeer naar Syrië dreigen blootgesteld te 

worden aan mensonwaardige behandelingen in strijd met artikel 3 EVRM, tonen zij een schending van 

voormeld hogere rechtsnorm niet aan. Zij betwisten immers niet dat zij meerdere keren terugkeerden 

naar hun herkomstland en verklaarden dat Damascus een veilige zone betreft. Een loutere verwijzing 

naar enkele algemene rapporten is niet van die aard om verzoekers verklaringen te weerleggen en 

afbreuk te doen aan de door hen ondernomen reizen naar Syrië. 

Een schending van de artikelen 11, 48/3, 48/4 en 53/3/1 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en 

van artikel 3 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

2.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissingen moeten duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan ze 

zijn genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 11, § 3, 

tweede en derde lid van de vreemdelingenwet. Tevens bevatten de beslissingen een motivering in feite, 

met name dat de vluchtelingenstatus van verzoekers werd ingetrokken omdat hun persoonlijk gedrag 

erop wees dat zij geen vervolging vreesden in hun land van herkomst, dat zij hun verblijfsrecht 

verkregen hebben als gevolg van de erkenning als vluchteling, dat het vaststaat dat de minister of zijn 

gemachtigde kan beslissen een einde te maken aan het verblijf en een bevel kan geven om het 

grondgebied te verlaten en dat er geen elementen aanwezig zijn die het nemen van de bestreden 

beslissingen belemmeren. Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in 

staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen 

zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

2.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

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

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht samen met de 

aangevoerde schending van artikel 11, § 3 van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 11, § 3, tweede en derde lid van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden 

beslissingen zijn genomen, luidt als volgt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan te allen tijde beslissen om het verblijf van de vreemdeling die op 

grond van artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of artikel 49/2, §§ 2 of 3, als begunstigde van een 

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

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

wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/3/1, § 2, of 55/5/1, § 2 of wanneer de 

vreemdeling afstand heeft gedaan van zijn internationale beschermingsstatus. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde een beslissing, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, 

overweegt te nemen, houdt hij rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de 

betrokkene, met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of 

culturele of sociale banden met zijn land van herkomst.” 
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Verzoekers ontkennen niet dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: 

de commissaris-generaal) bij beslissingen van 30 november 2017 hun vluchtelingenstatus heeft 

ingetrokken overeenkomstig artikel 55/3/1, § 2, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoekers hebben deze 

beslissingen niet aangevochten. In huidig verzoekschrift uiten zij inhoudelijke kritiek op deze 

beslissingen van de commissaris-generaal van 30 november 2017 en verwijzen zij naar de artikelen 

48/3, 48/4 en 53/3/1, § 2, 2° (bedoeld wordt: 55/3/1, § 2, 2°) van de vreemdelingenwet. De verwijzing 

naar deze artikelen, die uitsluitend beslissingen van de commissaris-generaal betreffen, en de 

inhoudelijke kritiek op de beslissingen van de commissaris-generaal kan niet worden aangenomen. 

Deze artikelen en deze kritiek betreffen immers niet de bestreden beslissingen en worden bijgevolg niet 

dienstig aangevoerd. Verzoekers hebben geen beroep ingediend tegen de beslissingen van de 

commissaris-generaal van 30 november 2017 en kunnen huidig beroep tegen de beslissingen tot 

beëindiging van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten van de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet gebruiken om kritiek te uiten op andere beslissingen, die inmiddels definitief in het 

rechtsverkeer aanwezig zijn. 

 

De enige kritiek in het middel die wel betrekking heeft op huidige bestreden beslissingen, betreft 

verklaringen van de staatssecretaris in het parlement inzake subsidiair beschermden in Syrië. In casu 

werd echter de vluchtelingenstatus van verzoekers ingetrokken. Daarnaast wordt opgemerkt dat 

verklaringen van een staatssecretaris in het parlement geen bindende kracht hebben en de 

veruitwendiging betreffen van het standpunt van een staatssecretaris, met betrekking tot een bepaald 

onderwerp op een bepaald moment. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat verzoekers in het 

middel niet betwisten dat zij, zoals in de bestreden beslissingen wordt gesteld, in Syrië verbleven van 8 

april 2016 tot 3 juli 2016, van 12 augustus 2016 tot 16 oktober 2016, van 2 november 2016 tot  2 mei 

2017 en van 1 juni 2017 tot 2 juli 2017 voor de kledingzaak van verzoeker in Damascus en dat 

verzoeker verklaard heeft dat Damascus een veilige zone is. Ook wordt er volledigheidshalve op 

gewezen dat verzoekers op 29 oktober 2018 in België nieuwe verzoeken tot internationale bescherming 

hebben ingediend. 

 

Een schending van artikel 11, § 3 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Verzoekers tonen evenmin aan dat de bestreden beslissingen steunen op een niet correcte 

feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn, zodat een schending van de materiële motiveringsplicht niet 

wordt aangetoond. 

 

2.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  Verzoekers slagen er niet in aan te tonen dat er in casu werd 

uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan 

worden aangenomen. 

 

2.3.4. Verzoekers voeren de schending aan van artikel 3 van het EVRM en van het non-

refoulementbeginsel. Hun kritiek in dit verband betreft echter de beslissingen van de commissaris-

generaal van 30 november 2017, zodat de schending van deze bepalingen in casu niet dienstig wordt 

aangevoerd. Volledigheidshalve wordt er inzake artikel 3 van het EVRM op gewezen dat verzoekers’ 

verwijzingen naar rapporten van het UNHCR en van Amnesty International in casu in geen geval hun 

persoonlijke situatie betreffen, gezien zij zoals gezegd in Syrië verbleven van 8 april 2016 tot 3 juli 2016, 

van 12 augustus 2016 tot 16 oktober 2016, van 2 november 2016 tot 2 mei 2017 en van 1 juni 2017 tot 

2 juli 2017 voor de kledingzaak van verzoeker in Damascus en zij geen melding gemaakt hebben van 

problemen aldaar. Een schending van artikel 3 van het EVRM in hoofde van verzoekers wordt dan ook 

niet aannemelijk gemaakt, evenmin als een schending van het non-refoulementbeginsel. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 
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nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen januari tweeduizend negentien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


