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nr. 220 425 van 29 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. BAELDE

Gistelse Steenweg 229/1

8200 SINT-ANDRIES

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 26 oktober 2018 heeft

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

27 september 2018.

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 14 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 februari 2019.

Gezien het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 8 februari 2019 waarbij de zaak

tegensprekelijk wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 22 februari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VERSCHRAEGEN loco

advocaat J. BAELDE, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 7 januari 2013 België is binnengekomen, diende op 8

januari 2013 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 29 januari 2014 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing luidde als

volgt:

“Asielaanvraag: 08/01/2013
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Overdracht CGVS: 13/02/2013

U werd op 28 mei 2013 gehoord op het CGVS van09.15h tot 12.00h, bijgestaan door een tolk die het

Pashtoe machtig is. Uw advocaat meester Landuyt S. was gedurende het gehele gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, geboren in de provincie Nangarhar, district Chaprehar

in het dorp Gholam daq. U bent Pashtoen (Kuchi) van etnische origine en een soennitische moslim. Bij

uw asielaanvraag verklaarde u zich minderjarig. U verklaarde negen jaar oud te zijn in 1384 (2005).Uw

moeder woont bij haar broers en uw vader is tweeëntwintig dagen voor uw vertrek uit Afghanistan, in

2006, gevlucht naar Iran. Recent heeft u vernomen dat hij in Rusland zou zijn. Sinds het vertrek van uw

vader heeft u geen contact meer met hem. U heeft wel nog contact met uw ooms langs moederszijde.

U verklaart dat in 2006 uw vader een buurman doodde omwille van een grondconflict. Het betrof een stuk

grond van uw grootvader dat door deze man, S., werd geclaimd. Hij beweerde dat het stuk grond door

zijn grootvader aan jullie grootvader in pacht werd gegeven en eiste het nu terug op. Het kwam tot een

conflict en uw vader schoot op S. die enkele uren later overleed. Uw vader is nog diezelfde dag naar Iran

gevlucht. Drie dagen later kwamen de broers van S. naar jullie huis en vroegen naar uw vader. Ongeveer

achttien dagen later kwamen ze terug naar jullie huis en omdat uw vader er nog altijd niet was, werden

uw moeder en u geslagen, waarbij uw neus en arm werden gebroken. Hierop vluchtten uw moeder en u

naar het huis van uw oom (moederszijde). Nog eens drie dagen later kwamen de zoons van een broer

van S. naar het huis van uw oom en dreigden ermee wraak te nemen op de familie, tenminste als uw oom

zijn schoonbroer niet aan hen zou uitleveren. Uw oom wilde uw moeder onderdak geven, maar u niet,

omdat het problemen voor hem kon geven. In samenspraak met uw moeder werd er een smokkelaar

gezocht met de bedoeling u naar de U.K. te sturen. U verklaart dat u toen elf jaar oud was.

Na drie maanden reizen kwam u in Griekenland aan, in november 2006. U verklaart dat u er asiel aanvroeg

en een tijdelijk verblijfsdocument kreeg dat u regelmatig moest laten verlengen. Vlak voor uw komst naar

België was het nog één week geldig. U besloot Griekenland te verlaten omwille van de agressie van de

groep “Khistiabgri”, de groep rond P., die fanatiek tegen de buitenlanders is en zich heel agressief

gedraagt. U werd een keer door hen aangevallen op de bus en ze vielen verscheidene keren de garage

binnen waar u werkte. U wilde er niet langer blijven. Omdat het leven er zo moeilijk was, en u dacht zelfs

aan terugkeren naar Afghanistan en nam contact op met uw oom. Uw familie raadde u aan om niet terug

te keren naar uw streek van herkomst, omdat er nog steeds naar u en naar uw vader wordt gezocht en

dat u bij terugkeer een risico loopt. Vervolgens bent u naar België vertrokken, waar u op 8 januari 2013

een asielaanvraag indiende.

Na het gehoor legde u, per fax dd. 4 juni 2013, een ‘taskara’ (Afghaans identiteitsbewijs) neer.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig art. 1, par. A, lid 2 van de Conventie

van Genève niet kan worden toegekend om volgende redenen.

De door u aangehaalde elementen van vrees voor vervolging in uw land van herkomst, met name uw

vrees voor bloedwraak omdat uw vader omwille van een grondconflict uw buur vermoordde, houdt geen

verband met één van de vijf criteria van bovengenoemde Conventie, zijnde een vrees voor vervolging,

daadwerkelijk en persoonlijk omwille van uw nationaliteit, etnie, religie, politiek overtuiging of het behoren

tot een welbepaalde sociale groep. De door u aangehaalde elementen, nl. vrees voor wraak vanwege de

familie van het slachtoffer, behoren louter tot de gemeenrechtelijke sfeer.

Verder brengt u onvoldoende (concrete) elementen aan waaruit kan worden geconcludeerd dat u actueel

bij een terugkeer naar Afghanistan een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals

omschreven in art. 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet. U heeft immers niet aannemelijk gemaakt dat

er in uw hoofde een reëel risico bestaat op ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst.

Hoewel u al die jaren dat u in Griekenland verbleef, namelijk vanaf 2006, contact hield met uw oom en

moeder (gehoorverslag CGVS p.2), brengt u geen elementen aan van ernstige bedreigingen of andere

acties ten aanzien van uw oom of moeder door de familie van S., hoewel zij er initieel toch mee dreigden

zijn huis aan te vallen en u en uw moeder iets aan te doen, toch als hij zijn schoonbroer, dus uw vader,

niet uitleverde (gehoorverslag CGVS p.6 ). U gevraagd of uw oom in de voorbije jaren enige problemen

heeft gehad (gehoorverslag CGVS p.7), antwoordt u vaagweg dat ze naar u komen vragen, maar dat uw

oom tegen hen zei “dat uw vader u had uitgenodigd”.
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Dit is een opmerkelijk antwoord dat de geloofwaardigheid van uw relaas ondermijnt. Het is toch niet in te

denken dat uw oom zo’n antwoord zou geven ten overstaan van de familieleden van het slachtoffer. Men

kan toch aannemen dat uw oom met geen woord over uw vader zou reppen, en dat hij zeker niet zou

aangeven nog in contact te staan met hem, gezien de eerdere dreigementen. Dat het dan enkel bij een

verbaal conflict zou blijven, lijkt in de door u geschetste omstandigheden zeer twijfelachtig.

Evenmin heeft u ooit de vraag gesteld aan uw moeder wat er uiteindelijk met jullie huis en de betwiste

gronden is gebeurd (gehoorverslag CGVS p.7). Pas op het moment dat u besloot om Griekenland te

verlaten en u aan uw familie liet weten dat het leven er zo moeilijk is en dat u overwoog terug te keren

naar Afghanistan - wat eveneens een contra-indicatie is voor een ernstige en gegronde vrees voor

vervolging en/of schade - liet uw familie u weten dat dit fout zou zijn, dat er problemen zouden komen. Uw

familie beweert dat “ze” nog op zoek zijn naar u, maar u noemt hieromtrent geen concrete namen/noch

feiten. U gevraagd of ze niet in de eerste plaats op zoek zijn naar uw vader, antwoordt u dat ze naar hem

én naar u op zoek zijn, maar dit maakt u onvoldoende aannemelijk, zoals bovenstaand reeds aangetoond.

Het blijft bij loutere ‘blote’ verklaringen, onvoldoende gestaafd met details, concrete gebeurtenissen en/of

documenten (gehoorverslag CGVS p.7).

Verder moet ook worden gewezen op het feit dat u bij uw asielaanvraag verklaarde minderjarig te zijn,

maar dat uit een medisch onderzoek betreffende de leeftijdsbepaling inzake de programmawet “Voogdij

voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” dd. 17 januari 2013 bleek dat u zeker ouder was dan 18

jaar, waarbij een leeftijd van 28,5 met een standaarddeviatie van 1,5 jaar een goede schatting was (zie

beslissing Dienst Voogdij dd. 23 januari 2013, toegevoegd aan het administratieve dossier). U erop

gewezen dat dit toch heel sterk afwijkt van uw beweerde leeftijd, verwijst u naar uw taskara en verklaart

u dat u 9 jaar was in 1384 (2005). Echter, de discrepantie tussen de beweerde leeftijd en het resultaat

van het medisch onderzoek is dermate groot dat er onvoldoende geloof kan worden gehecht aan uw

verklaring inzake uw leeftijd.

De door u neergelegde taskara kan bovenstaande conclusie niet wijzigen, gezien het een loutere

aanduiding betreft van uw identiteit en er zeker kan worden getwijfeld aan uw beweerde leeftijd. Zoals

blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt is de bewijswaarde van een dergelijk stuk - rekening

houdend met de wijdverbreide corruptie in Afghanistan en daarbuiten - van zeer geringe aard.

Anderzijds verwijst het CGVS naar een grondige analyse van de actuele situatie in uw regio waaruit blijkt

dat er in het district Chaprehar (Chapliyar) in de provincie Nagarhar een reëel risico bestaat van 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 (art. 48/4, §2, c van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet). Gezien uw afkomst uit die regio, uw positie en situatie in de regio, uw hoedanigheid

van burger en het tekort aan bescherming en aan een reëel binnenlands vluchtalternatief geloofwaardig

worden geacht, wordt u, rekening houdend met de actuele situatie in het district Chaprehar in de provincie

Nangarhar, de status van subsidiaire bescherming toegekend.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. U komt, op basis van de elementen uit uw

dossier, wel in aanmerking voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.”

1.3. Bij aangetekende brief van 21 augustus 2018 werd verzoeker opgeroepen voor een persoonlijk

onderhoud omdat een nieuw element in verband met de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking

moest worden genomen.

1.4. Op 27 september 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 28 september 2018 ter

kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 08/01/2013

Overdracht CGVS: 13/02/2013

U werd uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 6 september 2018 van 09u30 tot 11u35, waar u werd

bijgestaan door een tolk die het Pashtou machtig is.

A. Feitenrelaas
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Volgens uw verklaringen bent u Afghaans staatsburger van Pashtounse origine en bent u soennitisch

moslim. U bent geboren in het dorp Gholam Daq, in het district Chaparhar, in de Afghaanse provincie

Nangarhar.

In 2006 verliet u uw land omwille van een grondconflict, waarbij uw vader een persoon van een

rivaliserende familie neerschoot. U reisde in november 2006 naar Europa, verbleef verschillende jaren in

Griekenland en reisde vervolgens door naar België, waar u op 8 januari 2013 een verzoek tot

internationale bescherming indiende.

Op 29 januari 2014 werd u de subsidiaire beschermingsstatus toegekend op grond van artikel 48/4 §2 c)

van de Vreemdelingenwet.

Op 20 februari 2017 werd u veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Kortrijk tot 9 maanden

gevangenisstraf (met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 5 jaar) wegens inbreuken op de

wapenwetgeving, het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen en weerspannigheid.

Op 15 januari 2018 ontving het CGVS van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse

Zaken een vraag om uw dossier opnieuw te onderzoeken in het licht van deze nieuwe elementen.

Naast de taskara en een enveloppe die u in het kader van uw verzoek om internationale bescherming in

2013 had neergelegd, legde u in het kader van het huidige onderzoek van uw dossier de volgende

documenten neer: een visitekaartje van uw advocaat, evenals een aanvraag voor een arbeidskaart in

België, een kopie van een terbeschikkingsstelling van de rechtbank te Kortrijk en een schrijven van uw

advocaat d.d. 13 september 2018.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend,

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw

rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

Op 29 januari 2014 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 beschermingsstatuut werd

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

element in uw administratief dossier, meer bepaald het vonnis van de correctionele rechtbank te Kortrijk,

d.d. 20 februari 2017. Uit dit vonnis blijkt dat u veroordeeld werd tot 9 maanden gevangenisstraf (met

uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 5 jaar) wegens inbreuken op de wapenwetgeving, het toebrengen

van opzettelijke slagen en verwondingen en weerspannigheid.

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 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 Luik.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat u op 20 februari 2017 veroordeeld werd door

de Correctionele rechtbank te Kortrijk omdat u zowel op 22 maart 2016, als op 14 april 2016 en op 10 mei

2016 betrokken was bij een vechtpartij. Uit het vonnis blijkt dat u op 22 maart 2016 meerdere vuistslagen

uitdeelde in de richting van het hoofd van het slachtoffer S. H., die u geklemd vasthield. Tijdens uw

daaropvolgende arrestatie stelde u zich weerspannig op en bleef u slagen uitdelen aan het slachtoffer.
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Op 14 april 2016 was u andermaal betrokken bij een vechtpartij. Hierbij zou u gebruik hebben gemaakt

van een klauwhamer “om uzelf te verdedigen”. U was tot slot op 10 mei 2016 betrokken bij een vechtpartij

waarbij u met een mes een steekwonde in de rechterdij van één van de slachtoffers toebracht. De

correctionele rechtbank achtte de feiten die u ten laste werden gelegd als bewezen en hield bij het bepalen

van de strafmaat rekening met: “Het aantal gepleegde feiten en de korte tijdspanne waarin deze werden

gepleegd: het betreft een cascade van geweldplegingen waarbij eerste beklaagde steeds driester te werk

ging en die uitmondden in een vechtpartij waarbij een slachtoffer met een mes steekwonden werden

toegebracht.”

Het hoeft geen betoog dat uw handelingen, in casu uw betrokkenheid bij meerdere vechtpartijen waarbij

u alsmaar agressiever te werk ging, niet te verzoenen zijn met de humanitaire inslag van het subsidiaire

beschermingsstatuut en de daaruit voortvloeiende internationale bescherming. De door u gepleegde

misdrijven, waarvoor u definitief werd veroordeeld op 20 februari 2018, dienen bovendien, gelet op de

aard en de ernst van de feiten, alsook de omstandigheden waarin deze gepleegd werden, gekwalificeerd

te worden als een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, §1,c) van de Vreemdelingenwet. Uw

subsidiaire beschermingsstatuut wordt bijgevolg op grond van artikel 55/5/1 §2 ingetrokken.

U werd op 6 september 2018 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.

Tijdens uw persoonlijk onderhoud verklaarde u dat u onschuldig bent en dat u zich slechts op

wettelijke zelfverdediging zou hebben beroepen (CGVS, persoonlijk onderhoud d.d. 06.09.2018, p6),

hetgeen allerminst steun vindt in het arrest van de correctionele rechtbank te Kortrijk, waarvan een kopie

aan uw administratief dossier werd toegevoegd. Vervolgens verwees u naar uw vrees terug te keren naar

Afghanistan omwille van de problemen die u in het kader van uw verzoek om internationale bescherming

had aangedragen en waaraan door het CGVS geen geloof werd gehecht (CGVS, persoonlijk onderhoud

d.d. 06.09.2018, p8; zie beslissing d.d. 29.01.2014). Ook dergelijke – ongeloofwaardige – vrees kan

allerminst volstaan om afbreuk te doen aan uw veroordeling door de rechtbank te Kortrijk. Tot slot

verklaarde u dat de feiten waarvoor u veroordeeld werd, kaderen in een conflict met verschillende

personen (CGVS, persoonlijk onderhoud d.d. 06.09.2018, p7, 8). Ook dergelijke verklaringen kunnen

allerminst volstaan om bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Uit de beschikking van de

onderzoeksrechter, waarvan u een kopie neerlegde (document 5), blijkt enkel dat u op 7 augustus 2018 in

verdenking gesteld werd van poging tot doodslag. Uw verklaringen betreffende andere conflicten of feiten

die nog door de rechtbank moeten worden behandeld, kunnen allerminst afbreuk doen aan het feit dat u

reeds voor verschillende opeenvolgende geweldplegingen veroordeeld werd, zoals blijkt uit het hierboven

vermeldde vonnis.

Bovenstaande opmerkingen gelden eveneens voor de brief die u via uw advocaat neerlegde op 13

september 2018 (document 6). Hier moet worden herhaald dat het loutere feit dat u in verdenking werd

gesteld van doodslag ten gevolge van feiten die zich op 16 oktober 2017 zouden hebben afgespeeld,

allerminst afbreuk doet aan de vaststellingen in het hierboven vermeldde arrest van de rechtbank te

Kortrijk, dewelke andere, eerder gepleegde feiten betreffen.

De overige, door u neergelegde documenten (kaartje van uw raadsheer en aanvraag tot verlenging

arbeidskaart; documenten 3 en 4) vermogen evenmin bovenstaande vaststellingen te weerleggen. Deze

documenten kunnen weliswaar aantonen dat u momenteel bijstand krijgt van een advocaat, evenals van

het feit dat u in België een arbeidskaart aanvroeg, zij kunnen geenszins volstaan om afbreuk te doen aan

de bovenvermelde vaststellingen. Uw taskara en enveloppe werden reeds in rekening genomen in de

beslissing in uw verzoek om internationale bescherming in 2013, hebben louter betrekking op uw identiteit

en kunnen geen afbreuk doen aan bovenvermelde vaststellingen (documenten 1 en 2).

Wanneer de Commissaris-Generaal van oordeel is dat de subsidiaire beschermingsstatus moet worden

ingetrokken 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 casu staat vast dat het asielrelaas dat u aandroeg in het kader van uw persoonlijk onderhoud op het

CGVS op 28 mei 2013, door het CGVS als ongeloofwaardig werd bevonden op 29 januari 2014 omwille

van het feit dat u ongeloofwaardige verklaringen had afgelegd over bedreigingen die leden van uw familie
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zouden hebben gekregen en over uw voorgehouden leeftijd. Er werd in uw hoofde geen persoonlijke vrees

voor vervolging vastgesteld, dewelke onverenigbaar zou zijn met een verwijderingsmaatregel.

Anderzijds moet worden vastgesteld dat heden nog steeds subsidiaire bescherming wordt toegekend aan

personen die afkomstig zijn uit het district Chaparhar, in de Afghaanse provincie Nangarhar.

Het CGVS is bijgevolg van oordeel dat u noch direct of indirect mag worden teruggeleid naar het district

Chaparhar, in de Afghaanse provincie Nangarhar. Een verwijderingsmaatregel is niet 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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat een

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert aan als volgt:

“Een schending van artikel 55/5/1 juncto art. 57/6, eerste lid, 6° van de wet van 15 december 1980

Vreemdelingenwet; juncto de matériele motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Naar luid van artikel 57/6, eerste lid, 6°, van de vreemdelingenwet kan de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de subsidiaire beschermingsstatus intrekken ten aanzien van de

vreemdeling die op grond van artikel 55/4 van die wet had moeten worden uitgesloten. Die beslissing

moet met redenen worden omkleed “met vermelding van de omstandigheden van de zaak” (RvS dd 24

mei 2016, nr. 234.824).

Op grond van art. 55/5/1, §1 Vw. juncto art. 55/4 §1 Vw. kan de Commissarisgeneraal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus intrekken

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

a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft

gepleegd zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd regelingen te

treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven;

b) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen

van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest van de

Verenigde Naties;

c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd;

Het eerste lid is van toepassing op personen die aanzetten tot of anderszins deelnemen aan de hierboven

genoemde misdrijven of daden."

Net doordat verweerder slechts de mogelijkheid, doch niet de plicht heeft tot intrekking van de

vluchtelingenstatus van verzoeker (gezien de woordkeuze "kan" in art. 55/5/1, §1 Vw.) dringt zich een

afdoende ernstig onderzoek, met een afdoende ernstige motivatie ter zake door verweerder op.

In de memorie van toelichting bij het ontwerp dat heeft geleid tot de invoeging van artikel 55/4 van de

vreemdelingenwet wordt voor de invulling van het begrip 'ernstig misdrijf mutatis mutandis verwezen [...]

naar de punten 155 tot 158 van de 'Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés',

uitgegeven door de UNHCR (Genève, 1979, herwerkt in januari 1992, niet beschikbaar in het Nederlands).

(Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 2578/001, 109) (RvS dd 24 mei 2016, nr. 234.824).

Hieruit volgt dat het bedoelde misdrijf voldoende ernstig moet zijn, waarvoor rekening moet worden

gehouden met de aard van de daad, de daardoor veroorzaakte schade, de wijze waarop het misdrijf werd

gesteld, de strafmaat en de vraag of de meerderheid van de rechtspraak de daad als ernstig beschouwt.

Er moet rekening worden gehouden met alle pertinente factoren, inbegrepen de eventuele verzachtende

maar ook verzwarende omstandigheden zoals het strafregister van de betrokkene.
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Het feit dat de betrokkene zijn straf reeds heeft uitgezeten of gratie of amnestie heeft gekregen, moet

eveneens in rekening worden gebracht. 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. Het is niet vereist dat hij het misdrijf fysiek

heeft gepleegd, het aanzetten tot, de medeplichtigheid of de deelname aan een gemeenschappelijk

criminele onderneming kunnen volstaan. (Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 2578/001, 109) (RvS 24 mei

2016, nr. 234.824).

Deze kwalificatie van feiten als een ernstig misdrijf dient met grootste omzichtigheid te gebeuren.

De Raad wijst erop dat de uitsluiting van internationale bescherming bijzonder zware gevolgen heeft en

dan ook, inzonderheid wat de vaststelling en de kwalificatie van de feiten betreft, met de grootste

omzichtigheid moet worden toegepast. (RvV dd 13 september 2017, nr. 191.955)

In casu baseert verweerder zijn beslissing tot intrekking enkel en alleen op het vonnis van de rechtbank

van eerste aanleg WEST-VLAANDEREN, afdeling Kortrijk, zetelend in strafzaken van 20 februari 2017

(stuk 3). Doch houdt hij hierbij geen enkele rekening met het feit dat de gevangenisstraf van 9 maanden

werd uitgesproken volledig met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 5 jaar.

Verweerder citeert integraal het stuk "enerzijds (...) " van blz. 8 van het correctioneel vonnis, doch vergeet

zij het stuk "anderzijds " te citeren en laat op die manier de positieve bevindingen van het individueel

strafonderzoek, met name de jonge leeftijd van verzoeker en zijn blanco strafblad, dewelke in rekening

werden gebracht bij het bepalen van de strafmaat ten aanzien van verzoeker, weg.

Het is net omwille van deze elementen dat de strafrechter heeft beslist tot een volledig uitstel van de

tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Uitstel wordt immers enkel toegekend “aan personen met een

gering gerechtelijk verleden die worden vervolgd wegens niet te ernstige feiten” (zie C. VAN DEN

WYNGAERT, strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu 1999, p. 412). Verzoeker kreeg op die

manier een tweede kans om zich te bewijzen in de maatschappij. Bijgevolg komt het niet aan verweerder

toe om verzoeker alsnog bijkomend te straffen en hem die kans toch te gaan ontnemen. Anders oordelen

zou immers volledig afbreuk doen aan het nut van het individueel onderzoek dat gevoerd werd in de

correctionele procedure waarbij de gunst van het uitstel werd toegekend.

Bij intrekking van de beschermingsstatus dringt zich een individueel onderzoek op, hetgeen zich ook

uitstrekt tot alle omstandigheden van de zaak.

Het is dan ook onzorgvuldig en kennelijk onredelijk om enkel de bezwarende elementen uit het vonnis te

weerhouden en de gunstige gegevens actief te verzwijgen.

Bovendien dient eveneens de integratie van de verzoeker in België en de eventuele lange duurtijd van

het verblijf van de vreemdeling in België mee in rekening gebracht te worden, daar zij ook deel van de

omstandigheden uitmaken.

Verweerder maakt evenmin geen gewag van het feit dat verzoeker lange tijd school heeft gelopen hier in

BELGIË en Nederlandse lessen volgde tot het niveau 2.1. Vervolgens spreekt verzoeker eveneens niet

over het feit dat verzoeker daarnaast reeds 2 jaar in BELGIË heeft gewerkt bij de garage Amara-Company.

Beide gegevens werden nochtans aan verweerder ter kennis gebracht middels het gehoor bij verweerder

op 6 oktober 2018.

Niets van dit alles werd ernstig in rekening gebracht door verweerder bij het uitoefenen van haar

individueel onderzoek. Bijgevolg is de bestreden beslissing kennelijk onzorgvuldig genomen, en dient

aldus in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel te worden bevonden.

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt hierbij in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar

oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV

nr. 80.585 van 2 mei 2012).

Minstens blijkt uit de motivatie van de beslissing niet dat een zorgvuldig onderzoek met inachtname van

alle individuele facturen werd gevoerd, zodat minstens een schending van de materiële motiveringsplicht

voorligt.

Een verbreking van de bestreden beslissing dringt zich op.

* * *

Tenslotte stelt verzoeker zich tevens de vraag naar het belang voor de maatschappij bij de intrekking van

diens vluchtelingenstatus in het licht van diens immer steeds actuele vrees voor ernstige schade in de zin

van art 48/4 VW.
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Overeenkomstig artikel 55/5/1, §3 Vreemdelingenwet moet de Commissaris-generaal, wanneer hij de

subsidiaire beschermingsstatus intrekt met toepassing van paragraaf 2, 1° (quod in casu), een advies

over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en art. 48/4

Vreemdelingenwet geven:

"§3. 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 verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4. "

Verweerder oordeelt (correct) op dit punt (stuk 1b):

«Anderzijds moet worden vastgesteld dat heden nog steeds de subsidiaire bescherming wordt toegekend

aan personen die afkomstig zijn uit het district Chaparhar, in de Afghaanse provincie Nangarhar.

Het CGVS is bijgevolg van oordeel dat u noch direct of indirect mag worden teruggeleid naar het district

Chaparhar, in de Afghaanse provincie Nangarhar. Een verwijderingsmaatregel is niet verenigbaar met de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.»

Aldus bestaat in hoofde van verzoeker op heden actueel nog steeds een reëel risico dat hij ernstige

schade zou oplopen in de zin van artikel 48/4 Vreemdelingenwet bij terugkeer naar diens land van

herkomst. Aldus kan een verwijderingsmaatregel niet opgelegd worden.

Desondanks wordt door verweerder toch actief gekozen om diens beschermingsstatus in te trekken.

Kortom, verzoeker kan/mag niet verwijderd worden uit de maatschappij ... doch hij kan niet langer gunstig

bijdragen aan deze maatschappij door bijvoorbeeld te werken en op deze wijze bij te dragen aan de

sociale zekerheid en de Belgische schatkist. Immers, door de bestreden beslissing komt verzoeker in een

"gedoogd illegaal verblijf" terecht in een grijze zone waar geen juridische oplossing voor bestaat.

Zonder verblijfstitel mag verzoeker niet werken in België, terwijl hij gezien de beoordeling inzake non-

refoulement vanwege het CGRA wegens zijn actuele vrees voor vervolging ook niet naar zijn land van

herkomst mag worden verwijderd.

Alwaar verzoeker echter alleenstaande is, zal verzoeker gezien de bestreden beslissing noodgedwongen

een steunverlening dienen aanvragen bij het OCMW om te kunnen overleven. Wegens zijn 'overmacht

situatie' zal hij uiteindelijk gerechtigd zijn op een OCMW-steunverlening.

Op 18 december 2000 oordeelde het Hof van Cassatie immers dat de beperking van de maatschappelijke

dienstverlening, vervat in art. 57, §2 OCMW-wet, alleen die vreemdelingen treft die actief weigeren zich

te schikken naar een bevel om het grondgebied te verlaten, doch niet diegene die om een reden

onafhankelijk van hun wil, verhinder zijn terug te keren naar hun land van herkomst. Ten aanzien van

deze laatsten is het OCMW wel degelijk verplicht de volwaardige maatschappelijke dienstverlening te

verstrekken (zie D. SIMOENS, Handboek OCMW-dienstverlening, Die Keure, Brugge, 2009, p. 682).

Bijgevolg heeft de bestreden beslissing enkel negatieve gevolgen (zowel voor verzoeker, dewelke in een

"gedoogd illegaal verblijf" dient verder te leven, alsook voor de maatschappij dewelke dreigt op te draaien

voor extra kosten van onderhoud van verzoeker, terwijl verzoeker zelf vragende partij is om terug opnieuw

te mogen werken en zich inmiddels inschreef bij de VDAB - stuk 4) doch geen enkel positief gevolg.

In deze concrete situatie - waarbij evenmin blijkt dat deze afweging door het CGRA werd gemaakt bij haar

individueel onderzoek - stelt zich tenslotte aldus de vraag naar het belang van de maatschappij bij een

intrekking van de vluchtelingenstatus terwijl er immers enkel negatieve impact is zowel op de privé

belangen van verzoeker en diens gezin alsook op de belangen van de maatschappij in diens geheel.

Wanneer een "nutteloze" administratieve beslissing wordt genomen dewelke enkel leed veroorzaakt (i.c.

disproportioneel leed) hetgeen niet opweegt tegen welkdanig "gewin" voor de maatschappij (i.c. geen

enkel gewin voor de maatschappij) is dergelijke beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel.

De verbreking van de bestreden beslissing dringt zich dan ook op.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende documenten bij het verzoekschrift:

- Vonnis van 20 februari 2017 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (stuk 3);

- Inschrijvingsbewijs als werkloze van 14 september 2018 van VDAB (stuk 4).

Stuk 3 bevond zich al in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 27, nr. 2).

2.1.3. Ter terechtzitting van 8 februari 2019 legt verzoeker in een aanvullende nota een artikel

“Transmigranten aangetroffen in de haven van Zeebrugge effectief veroordeeld” van 1 augustus 2018 van

legalnew.be neer.

2.1.4. Ter terechtzitting van 8 februari 2019 legt de commissaris-generaal in een aanvullende nota de brief

van 9 januari 2018 van de Dienst Vreemdelingenzaken neer met de vraag tot intrekking. Dit stuk bevond

zich al in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 27, nr. 3).
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2.1.5. Ter terechtzitting van 22 februari 2019 legt verzoeker een vonnis neer van 4 februari 2019 van de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.

2.1.6. In een aanvullende nota van 19 februari 2019 voegt de commissaris-generaal volgende stukken:

- Vonnis van 29 november 2017 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (stuk 1);

- Vonnis van 6 juni 2018 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (stuk 2);

- Vonnis van 4 februari 2019 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (stuk 3).

2.2. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 55/5/1, § 2, 1°, en § 3, van de

Vreemdelingenwet.

Artikel 55/5/1, § 2, 1°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “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, § 3, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “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 verwijderingsmaatregel

met de artikelen 48/3 en 48/4.”

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

beschouwd.

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°, van de Vreemdelingenwet ingevolge de

vaststelling dat in casu verzoeker veroordeeld werd voor een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4,

§ 1, c), van de Vreemdelingenwet.

De commissaris-generaal heeft deze bevoegdheid op grond van artikel 57/6, eerste lid, 6° van de

Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: “De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

is bevoegd: (…)

6° om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus op grond van de artikelen 55/3/1 en

55/5/1 in te trekken;”.

Artikel 55/5/1 werd ingevoegd in de Vreemdelingenwet bij artikel 10 van de wet van 10 augustus 2015 tot

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor

de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming (BS 24

augustus 2015) en vormt de omzetting in het Belgische recht van artikel 19, derde lid, a), van de Richtlijn

2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de

erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming

genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor

subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking).

Artikel 55/4, § 1, van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen

zijn om aan te nemen dat:

a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft

gepleegd zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd regelingen te

treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven;

b) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen

van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest

van de Verenigde Naties;

c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd;

Het eerste lid is van toepassing op personen die aanzetten tot of anderszins deelnemen aan de hierboven

genoemde misdrijven of daden.”

In de memorie van toelichting bij het ontwerp dat heeft geleid tot de invoeging van artikel 55/4 van de

Vreemdelingenwet wordt “voor de invulling van het begrip ‘ernstig misdrijf’ mutatis mutandis verwezen […]
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naar de punten 155 tot 158 van de ‘Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés’,

uitgegeven door de UNHCR” (Genève, 1979, herwerkt in januari 1992, niet beschikbaar in het Nederlands)

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

Punt 155 van deze ‘Guide des procédures’ bepaalt : « Il est difficile de définir ce qui constitue un crime

«grave» de droit commun aux fins de la clause d'exclusion à l'examen, d'autant que le mot «crime» revêt

des acceptions différentes selon les systèmes juridiques.

Dans certains pays, le mot «crime» ne vise que les délits d'un caractère grave; dans d'autres pays, il peut

désigner toute une catégorie d'infractions allant du simple larcin jusqu'au meurtre. Dans le présent

contexte, cependant, un crime «grave» doit être un meurtre ou une autre infraction que la loi punit d'une

peine très grave. Des infractions mineures pour lesquelles sont prévues des peines modérées ne sont

pas des causes d'exclusion en vertu de la section F b) de l'article premier, même si elles sont

techniquement qualifiées de «crimes» dans le droit pénal du pays considéré. »

“155. Het is moeilijk een definitie te geven van wat in het licht van de voorliggende uitsluitingsclausule een

“ernstig’, niet-politiek misdrijf vormt, te meer daar het woord “misdrijf’ verschillende betekenissen heeft

naargelang van het rechtstelsel. In sommige staten slaat het woord “misdrijf’ alleen op zware strafbare

feiten; in andere staten wordt daarmee verwezen naar een hele categorie strafbare feiten, gaande van

een gewone kruimeldiefstal tot doodslag. In de huidige context wordt onder een “ernstig misdrijf’ evenwel

alleen verstaan doodslag of een ander feit waarop krachtens de wet een zeer zware straf staat. Lichtere

strafbare feiten waarop geen zware straffen staan, zijn geen uitsluitingsclausules krachtens afdeling F b)

van artikel 1, zelfs indien ze in het strafrecht van de staat in kwestie als “misdrijf’ worden bestempeld.”

(vrije vertaling zoals aangehaald in het advies van de Raad van State, nr. 57.124/4 van 16 maart 2015,

bij de wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de

bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale

bescherming, Parl.St. Kamer, 2014-2015, nr. 54-1197/001, p. 53-54).

Verschillende criteria kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van de ernst van een misdrijf, waaronder:

- de aard van de daad: dit houdt de beoordeling in van de mate van geweld, de modus operandi, het

gebruik van een dodelijk wapen, etc.;

- de straf: een verwijzing naar de maximumstraf kan worden gemaakt die kan worden opgelegd of de

lengte van de opgelegde straf bij een veroordeling;

- de werkelijke schade: hier is het noodzakelijk om de daadwerkelijke schade te beoordelen die kan

worden toegebracht of op de persoon of het slachtoffer, of op de eigendom;

- de toegepaste procedureregels om het misdrijf te vervolgen: dit criterium vereist een overweging van de

procedurele normen die van toepassing zijn, bijvoorbeeld of het misdrijf wordt beschouwd als een

overtreding of een misdaad.

Elk van deze factoren, op zich of in combinatie, kan leiden tot de conclusie dat het misdrijf wordt

gekwalificeerd als “ernstig” (zie EASO, “Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU)

A Judicial Analysis”, January 2016, p. 24, 37).

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

verantwoordelijkheid van de betrokkene wordt rekening gehouden met alle omstandigheden die deze

daden en de situatie van deze persoon kenmerken, zodat geen afzonderlijke evenredigheids- of

proportionaliteitstoetsing 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).

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. Het is niet vereist dat hij het misdrijf fysiek heeft gepleegd, het aanzetten tot, de

medeplichtigheid of de deelname aan een gemeenschappelijk criminele onderneming kunnen volstaan

(RvS 24 mei 2016, nr. 234.824).

Voor de volledigheid merkt de Raad op dat artikel 55/4, § 1, van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt

in het Belgische recht van artikel 17, eerste lid, b), van de Richtlijn 2011/95/EU. De inhoud en structuur

van dit laatstgenoemde artikel, dat voorziet in de uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus is,

volgens de wil van de Uniewetgever, mutandis mutandis vergelijkbaar met artikel 12, tweede lid, b), van
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dezelfde Richtlijn, dat voorziet in de uitsluiting van de vluchtelingenstatus en in wezen overeenkomt met

artikel 1, F), b) van het Vluchtelingenverdrag. De werkingssfeer van artikel 17, eerste lid, b), van de

Richtlijn 2011/95/EU is echter breder dan artikel 1, F), b) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 12,

tweede lid, b), van de Richtlijn 2011/95/EU, gezien de uitsluitingsgrond van de subsidiaire

beschermingsstatus betrekking heeft op meer algemeen een ernstig misdrijf, dus zonder dat er sprake is

van beperkingen in de geografische of temporele zin of met betrekking tot de aard van het misdrijf. Net

als bij de gronden voor uitsluiting van de vluchtelingenstatus is het doel van de gronden voor uitsluiting

van de subsidiaire beschermingsstatus namelijk om personen die de aan de subsidiaire

beschermingsstatus verbonden bescherming onwaardig worden bevonden, van die status uit te sluiten,

en om de geloofwaardigheid van het gemeenschappelijk Europees asielstelstel te handhaven (HvJ 13

september 2018, C-369/17, punten 43-47 en 51).

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

Vreemdelingenwet juncto 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°, geeft hij een advies over de vraag of een verwijderingsmaatregel naar het

land van herkomst van verzoeker in overeenstemming is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

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 24 mei 2016, nr. 234.824).

2.3. Verzoeker kan niet gevolgd worden dat de commissaris-generaal niet mocht overgaan tot de

intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 55/5/1, § 2, juncto artikel 55/4, § 1,

van de Vreemdelingenwet.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 20 februari 2017 door de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Kortrijk werd veroordeeld (Landeninformatie, stuk 27, nr. 2).

De bestreden beslissing heeft vervolgens op pertinente en correcte wijze gemotiveerd waarom verzoekers

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 55/5/1, § 2, van de Vreemdelingenwet dient te

worden ingetrokken, rekening houdende met alle relevante feiten nodig voor de beoordeling van de zaak:

“Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat u op 20 februari 2017 veroordeeld werd door de

Correctionele rechtbank te Kortrijk omdat u zowel op 22 maart 2016, als op 14 april 2016 en op 10 mei

2016 betrokken was bij een vechtpartij. Uit het vonnis blijkt dat u op 22 maart 2016 meerdere vuistslagen

uitdeelde in de richting van het hoofd van het slachtoffer S. H., die u geklemd vasthield. Tijdens uw

daaropvolgende arrestatie stelde u zich weerspannig op en bleef u slagen uitdelen aan het slachtoffer.

Op 14 april 2016 was u andermaal betrokken bij een vechtpartij. Hierbij zou u gebruik hebben gemaakt

van een klauwhamer “om uzelf te verdedigen”. U was tot slot op 10 mei 2016 betrokken bij een vechtpartij

waarbij u met een mes een steekwonde in de rechterdij van één van de slachtoffers toebracht. De

correctionele rechtbank achtte de feiten die u ten laste werden gelegd als bewezen en hield bij het bepalen

van de strafmaat rekening met: “Het aantal gepleegde feiten en de korte tijdspanne waarin deze werden

gepleegd: het betreft een cascade van geweldplegingen waarbij eerste beklaagde steeds driester te werk

ging en die uitmondden in een vechtpartij waarbij een slachtoffer met een mes steekwonden werden

toegebracht.”

Het hoeft geen betoog dat uw handelingen, in casu uw betrokkenheid bij meerdere vechtpartijen waarbij

u alsmaar agressiever te werk ging, niet te verzoenen zijn met de humanitaire inslag van het subsidiaire

beschermingsstatuut en de daaruit voortvloeiende internationale bescherming. De door u gepleegde

misdrijven, waarvoor u definitief werd veroordeeld op 20 februari 2018, dienen bovendien, gelet op de

aard en de ernst van de feiten, alsook de omstandigheden waarin deze gepleegd werden, gekwalificeerd

te worden als een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, §1,c) van de Vreemdelingenwet. Uw subsidiaire

beschermingsstatuut wordt bijgevolg op grond van artikel 55/5/1 §2 ingetrokken.
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U werd op 6 september 2018 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.

Tijdens uw persoonlijk onderhoud verklaarde u dat u onschuldig bent en dat u zich slechts op wettelijke

zelfverdediging zou hebben beroepen (CGVS, persoonlijk onderhoud d.d. 06.09.2018, p6), hetgeen

allerminst steun vindt in het arrest van de correctionele rechtbank te Kortrijk, waarvan een kopie aan uw

administratief dossier werd toegevoegd. Vervolgens verwees u naar uw vrees terug te keren naar

Afghanistan omwille van de problemen die u in het kader van uw verzoek om internationale bescherming

had aangedragen en waaraan door het CGVS geen geloof werd gehecht (CGVS, persoonlijk onderhoud

d.d. 06.09.2018, p8; zie beslissing d.d. 29.01.2014). Ook dergelijke – ongeloofwaardige – vrees kan

allerminst volstaan om afbreuk te doen aan uw veroordeling door de rechtbank te Kortrijk. Tot slot

verklaarde u dat de feiten waarvoor u veroordeeld werd, kaderen in een conflict met verschillende

personen (CGVS, persoonlijk onderhoud d.d. 06.09.2018, p7, 8). Ook dergelijke verklaringen kunnen

allerminst volstaan om bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Uit de beschikking van de

onderzoeksrechter, waarvan u een kopie neerlegde (document 5), blijkt enkel dat u op 7 augustus 2018

in verdenking gesteld werd van poging tot doodslag. Uw verklaringen betreffende andere conflicten of

feiten die nog door de rechtbank moeten worden behandeld, kunnen allerminst afbreuk doen aan het feit

dat u reeds voor verschillende opeenvolgende geweldplegingen veroordeeld werd, zoals blijkt uit het

hierboven vermeldde vonnis.

Bovenstaande opmerkingen gelden eveneens voor de brief die u via uw advocaat neerlegde op 13

september 2018 (document 6). Hier moet worden herhaald dat het loutere feit dat u in verdenking werd

gesteld van doodslag ten gevolge van feiten die zich op 16 oktober 2017 zouden hebben afgespeeld,

allerminst afbreuk doet aan de vaststellingen in het hierboven vermeldde arrest van de rechtbank te

Kortrijk, dewelke andere, eerder gepleegde feiten betreffen.

De overige, door u neergelegde documenten (kaartje van uw raadsheer en aanvraag tot verlenging

arbeidskaart; documenten 3 en 4) vermogen evenmin bovenstaande vaststellingen te weerleggen. Deze

documenten kunnen weliswaar aantonen dat u momenteel bijstand krijgt van een advocaat, evenals van

het feit dat u in België een arbeidskaart aanvroeg, zij kunnen geenszins volstaan om afbreuk te doen aan

de bovenvermelde vaststellingen. Uw taskara en enveloppe werden reeds in rekening genomen in de

beslissing in uw verzoek om internationale bescherming in 2013, hebben louter betrekking op uw identiteit

en kunnen geen afbreuk doen aan bovenvermelde vaststellingen (documenten 1 en 2).”

De uiteenzetting over verzoekers integratie en de uiteenzetting over de mogelijkheid om verzoeker al dan

niet te onderwerpen aan een verwijderingsmaatregel, gevoegd in verzoekschrift, is niet relevant voor de

beoordeling van de beoordeling voor de ernst van het misdrijf. Het artikel van legalnews.be over de

vervolging van mensensmokkel en het fenomeen transmigratie, gevoegd in de aanvullende nota van

verzoeker, neergelegd ter terechtzitting van 8 februari 2019, is evenmin relevant voor de beoordeling van

voorliggende zaak.

In tegenstelling tot wat verzoeker tracht te laten uitschijnen, werd in de bestreden beslissing weldegelijk

en met recht gemotiveerd dat en waarom de door verzoeker gepleegde feiten als ernstig misdrijf dienen

te worden beschouwd, hetgeen de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel

55/5/1, § 2, juncto 55/4, § 1, c), van de Vreemdelingenwet rechtvaardigt. Verzoekers handelingen zijn

immers geenszins te verzoenen met de humanitaire inslag van het subsidiaire beschermingsstatuut en

de daaruit voortvloeiende internationale bescherming.

Bovendien blijkt uit de neergelegde stukken in de aanvullende nota’s van de partijen dat verzoeker nog

drie veroordelingen opliep. Op 29 november 2017 werd verzoeker bij verstek veroordeeld wegens

inbreuken op de wapenwetgeving tot een hoofdgevangenisstraf van twee maanden met uitstel voor de

duur van drie jaar en een geldboete van 900 euro, omdat hij in het bezit was van twee vouwmessen en

een fietsketting, gewikkeld in een linnen doek. Op 6 juni 2018 werd verzoeker op tegenspraak veroordeeld

wegens in een inbreuk op de wapenwetgeving tot een geldboete van 2000 euro, omdat hij in het bezit

was van een vouwmes met jachtlemmet. En tot slot, in tegenstelling tot zijn verklaring ter terechtzitting

van 8 februari 2019, namelijk dat hij werd vrijgesproken voor een poging tot doodslag, blijkt verzoeker op

4 februari 2019 veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van twintig maanden, met uitstel voor een

periode van vijf jaar met uitzondering van de reeds ondergane voorhechtenis, voor een poging tot

doodslag op 16 oktober 2017.
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De commissaris-generaal wordt bijgetreden dat deze laatste veroordeling berust op uitermate ernstige

feiten, zoals ook in het vonnis werd gemotiveerd: “De feiten zijn uitermate ernstig. Naar aanleiding van

een ruzie met een andere buurtbewoner besloot A.K. uiteindelijk om hem verschillende messteken toe te

brengen. Hij bracht onder meer twee messteken in de borstkas toe. De gevolgen hadden fataal kunnen

zijn. De feiten geven blijk van een uitermate agressieve ingesteldheid en zelfs een gebrek aan respect

voor het leven van anderen.”

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, is de Raad in casu van oordeel dat de door

verzoeker gestelde daden waarvoor hij werd veroordeeld, in de gegeven omstandigheden, worden

gekwalificeerd als een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, § 1, c), van de Vreemdelingenwet en aldus

in aanmerking worden genomen om, steunend op artikel 55/5/1, § 2, 1°, van de Vreemdelingenwet over

te gaan tot intrekking van de aan verzoeker op 29 januari 2014 toegekende subsidiaire

beschermingsstatus.

In acht genomen wat voorafgaat is de Raad van oordeel dat zich actueel een intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus opdringt zoals bepaald in artikel 55/5/1, § 2, 1°, van de Vreemdelingenwet, daar

verzoeker definitief werd veroordeeld voor een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, § 1, eerste lid, c),

van de Vreemdelingenwet.

2.4. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft 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 reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De intrekking van de status van subsidiaire bescherming wordt bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend negentien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


