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 nr. 220 692 van 2 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CAMERLYNCK 

Cartonstraat 14 

8900 IEPER 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 15 januari 2019 

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

beslissing van 12 december 2018 tot beëindiging van het verblijf. 

 

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 20 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Mr. H. CAMERLYNCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. NIKKELS, die loco advocaten D. MATRAY en 

A. DE WILDE  verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 26 september 2013 dient verzoekende partij een asielaanvraag in. Op 30 april 2014 wordt aan 

verzoekende partij de vluchtelingenstatus toegekend.  

 

Op 20 april 2017 is verzoekende partij door de correctionele rechtbank te Ieper veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 12 maanden voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op 

een meerderjarige.  

 

Op 1 oktober 2018 is de vluchtelingenstatus ingetrokken door de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen (hierna de CGVS) met toepassing van artikel 55/3/1, § 1 van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen (hierna de vreemdelingenwet). Tegen voormelde beslissing is geen 

schorsend beroep ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) waardoor 

de beslissing definitief in het rechtsverkeer is.  

 

Op 12 december 2018 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing tot beëindiging van het 

verblijf, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 17 december 2018. Dit is de bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BESLISSING TOT BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF 

 

Mijnheer 

naam: N. voornaam: W. M. geboortedatum: 01.01.1992 geboorteplaats: Sawatay 

nationaliteit: Afghanistan 

Krachtens artikel 21 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, 

om de volgende redenen van openbare orde: 

 

Op 26/09/2013 diende u een asielaanvraag in. Op 30/04/2014 werd u door het Commissariaat-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) de vluchtelingenstatus toegekend, een beslissing 

waarvan u op 02/05/2014 in kennis werd gesteld. Als gevolg van deze beslissing werd u in het bezit 

gesteld van een verblijfsrecht van onbeperkte duur en werd u op 25/08/2014 een B-kaart afgeleverd, op 

heden geldig tot 12/08/2019. 

 

Op 20/04/2017 werd u door de Correctionele Rechtbank te leper definitief veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 12 maanden voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op 

een meerderjarige. 

 

Dientengevolge werd door de DVZ óp 06/06/2018 met toepassing van artikel 49, § 2, tweede lid (en 

artikel 55/3/1, § 1), van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een verzoek tot intrekking van uw 

vluchtelingenstatus aan het CGVS verstuurd. In het licht van de heroverweging van uw 

vluchtelingenstatus werd u door het CGVS op 26/07/2018 uitgenodigd voor gehoor op 14/08/2018 

teneinde u de mogelijkheid te bieden alle argumenten aan te brengen die het behoud van uw 

vluchtelingenstatus kunnen rechtvaardigen. 

 

Op 01/10/2018 heeft het CGVS uw vluchtelingenstatus ingetrokken op basis van artikel 55/3/1, § 1, van 

de wet van 15 december 1980, een beslissing waarvan u op 02/10/2018 in kennis werd gebracht. Het 

CGVS concludeerde dat u een gevaar vormt voor de samenleving omdat u definitief veroordeeld bent 

voor een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/3/1, § 1, van de wet van 15 december 1980. 

Het oordeelde tot slot dat u noch direct, noch indirect mag worden teruggeleid naar Afghanistan en een 

verwijderingsmaatregel bijgevolg niet verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 

december 1980. 

U diende tegen voormelde beslissing van het CGVS geen schorsend beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) en derhalve werd de intrekking van uw vluchtelingenstatus definitief. 

 

Gezien uw vluchtelingenstatus definitief werd ingetrokken op basis van artikel 55/3/1, § 1, van de wet 

van 15 december 1980, staat vast dat de minister of zijn gemachtigde kan beslissen om uw verblijf te 

beëindigen. 

 

U werd op 05/11/2018 via een aangetekend schrijven, dat door de DVZ naar het laatste adres vermeld 

in het Rijksregister werd gestuurd, uitgenodigd 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 

beïnvloeden (art. 62, § 1, eerste lid, van de wet van 15/12/1980). U gaf gevolg aan deze vraag en 

bezorgde de DVZ een ingevulde vragenlijst met enkele bijlagen. Bij het nemen van deze beslissing 

houdt de DVZ rekening met deze en alle overige actueel in uw administratief dossier aanwezige 

elementen. In toepassing van artikel 23, § 2, van de wet van 15 december 1980 wordt bij het nemen van 

de beslissing rekening gehouden met de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of de 

nationale veiligheid die u heeft begaan, of met het gevaar dat van u uitgaat, en met de duur van uw 

verblijf in het Rijk. Er wordt ook rekening gehouden met het bestaan van banden met uw land van 
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verblijf of met het ontbreken van banden met uw land van oorsprong, uw leeftijd en met de gevolgen 

voor u en uw familieleden. 

 

We merken op dat u in het kader van uw eerste asielaanvraag d.d. 26/09/2013 verklaarde dat u het Rijk 

op diezelfde dag binnenkwam, met andere woorden iets meer dan 5 jaar geleden. Derhalve merken we 

op dat u het overgrote deel van uw leven elders dan in België heeft doorgebracht. Het loutere feit dat u 

iets meer dan 5 jaar in het Rijk verblijft, volstaat op zich niet om van een doorgedreven integratie of 

hechte sociale of culturele banden met de Belgische samenleving te spreken. In de door u ingevulde 

vragenlijst verklaarde u Nederlands te lezen en spreken, doch niet te schrijven. U verklaarde 

Nederlandse lessen te hebben gevolgd, een integratiecursus te hebben afgerond, sinds 2015 diverse 

tewerkstellingen te hebben genoten, nog een bijkomende opleiding te willen volgen en in januari 2019 

een vast contract te zullen krijgen bij firma 'xxx’. Ter ondersteuning van deze verklaringen legde u 

volgende documenten voor: verschillende arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur in het kader 

van artikel 60 van de OCMW-wet, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur bij ‘xxx’ d.d. 

31/07/2018, het uurrooster van de tewerkstelling bij 'xxx’, een overzicht van alle tewerkstellingen, twee 

deelcertificaten "BE NT2 - Waystage schriftelijk en mondeling 1" en een mail van de educatief 

medewerkster van de Open School Brugge-Oostende-Westhoek met een advieswijziging omtrent uw 

leertraject. Bovendien legde u twee huurovereenkomsten en enkele identiteitsdocumenten voor. 

 

Dienaangaande merken we op dat opleiding en tewerkstelling slechts 1 aspect van doorgedreven en 

diepgewortelde integratie zijn en geen afbreuk doen aan het feit dat u op 20/04/2017 door de 

Correctionele Rechtbank te leper definitief veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 12 maanden 

wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op een meerderjarige. Het CGVS 

kwalificeerde deze feiten als bijzonder ernstig en oordeelde dat deze op zich voldoende waren om te 

besluiten dat u een gevaar voor de samenleving vormt. In het vonnis wordt gesteld dat u misbruik 

maakte van de zeer kwetsbare toestand van uw slachtoffer en uw houding onaanvaardbaar en 

verwerpelijk is. Ook bleek uit het vonnis dat u de feiten bleef ontkennen, wat er op wijst dat u geen enkel 

schuldinzicht of berouw vertoont. 

 

Derhalve kan enkel geconcludeerd worden dat u door uw persoonlijk gedrag een reëel risico voor 

anderen vormt en uw persoonlijk handelen getuigt van een volgehouden, gevaarlijke criminele 

ingesteldheid waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de toekomst niet zal 

herhalen. 

 

Wat mogelijke gezins- of familiebanden in België betreft, merken we op dat u in de voormelde vragenlijst 

verklaarde een alleenstaande man zonder kinderen in of buiten België te hebben. U verklaarde geen in 

België verblijvende familieleden te hebben en gaf aan dat uw enige familie in Afghanistan verblijft, doch 

dat u met hen weinig contact onderhoudt. U gaf aan vooral op uzelf te leven in leper en een gering 

netwerk van vrienden van Afghaanse herkomst te hebben. Bijgevolg kan enkel geconcludeerd worden 

dat de familiale banden in uw land van herkomst duidelijk sterker zijn dan deze in België, waar zij 

volledig afwezig zijn. Derhalve is er geen familiaal beletsel voor het nemen van deze beslissingen. 

 

Tot slot merken we op dat u in de door u ingevulde vragenlijst verklaarde niet te kunnen terugkeren naar 

uw land van herkomst omdat u zichzelf heir volledig geïntegreerd hebt, een vast contract en vrienden te 

hebben en er in de regio in Afghanistan waar u vandaan komt vandaag nog steeds conflicten zijn. 

Dienaangaande merken we op dat de huidige beslissing enkel betrekking heeft op uw verblijfsrecht en u 

geen bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd wordt, waardoor u noch direct, noch indirect naar 

uw land van herkomst zal worden teruggeleid.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 23 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Ter adstrueren van het middel zet verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“Het ingeroepen middel is een schending van art. 23 Vreemdelingenwet.  

    

1.  Art. 23 Vreemdelingenwet stelt :  
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‘ § 1. De beslissingen tot beëindiging van het verblijf genomen krachtens  de artikelen 21 en 22 zijn 

uitsluitend gebaseerd op het persoonlijk gedrag  van de betrokkene en mogen niet op economische 

gronden berusten.  

  

Het gedrag van de betrokkene moet een werkelijke, actuele en voldoende  ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving  zijn. Motiveringen die los staan van het betrokken individuele 

geval of  met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden  aangevoerd.  

  

 § 2. Er wordt bij het nemen van de beslissing rekening gehouden met  de ernst of de aard van de 

inbreuk op de openbare orde of de nationale  veiligheid die hij heeft begaan, of met het gevaar dat van 

hem uitgaat,  en met de duur van zijn verblijf in het Rijk.  

  

Er wordt ook rekening gehouden met het bestaan van banden met zijn  land van verblijf of met het 

ontbreken van banden met zijn land van  oorsprong, met zijn leeftijd en met de gevolgen voor hem en 

zijn  familieleden. ’  

  

2. Er wordt verwezen naar het feit dat verzoeker op 20 april 2017 door de Correctionele rechtbank Ieper 

veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 12 maanden.  

   

 3. Het is juist dat verzoeker op 20 april 2017 door de Correctionele rechtbank Ieper veroordeeld werd 

tot een gevangenisstraf van 12 maanden.  Het komt dan ook aangewezen voor dit vonnis nauwgezet na 

te lezen en de feiten die aan de grondslag ervan lagen, in hun juiste context te plaatsen.  

  

Dit vonnis wordt voorgelegd als overtuigingsstuk 1.  

    

3.1  Verzoeker werd van twee feiten beschuldigd :  

  

A. De misdaad van verkrachting te hebben gepleegd ;  

  

B. Aanranding van de eerbaarheid gepleegd te hebben op personen of met behulp van personen van 

het mannelijk of vrouwelijk geslacht, met geweld, dwang, bedreiging, verrassing of list, of die mogelijk 

werd gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer, met 

name op de persoon van D. B..  

  

Verzoeker werd vrijgesproken voor de tenlastelegging A, en veroordeeld voor de tenlastelegging B.  

   

Het gaat dus niet om een veroordeling wegens verkrachting, maar om een veroordeling wegens 

aanranding van de eerbaarheid.  

   

 3.2  Feiten van aanranding van de eerbaarheid zijn in sommige gevallen overduidelijk, maar in andere 

gevallen soms erg moeilijk om beoordelen ; het gaat dikwijls om de vraag of de andere persoon - in 

casu D. B. - al dan niet toestemming verleend heeft tot het stellen van de sexuele handelingen.  

   

 Verzoeker betwist niet dat hij sexuele handelingen gesteld heeft met D. B., en hij is er steeds van 

overtuigd geweest - op het ogenblik van de sexuele handelingen, en thans ook nog - dat zij wel degelijk 

akkoord was met het stellen van de sexuele handelingen.  

    

Als een Rechtbank dient te oordelen over de vraag of een persoon toestemming gaf tot sexuele 

handelingen, kan dit een uitermate delicate opdracht zijn, vaak zelfs een uiterst moeilijke 

evenwichtsoefening ; in de meeste gevallen zal men enkel beschikken over de verklaringen van die 

persoon, zonder dat de Rechtbank weet of die verklaringen volledig met de werkelijkheid 

overeenstemmen.  Het is zelfs mogelijk dat een persoon een bepaalde houding aanneemt en/of 

bepaalde signalen uitzendt, zonder zelf ten volle te beseffen dat  deze houding redelijkerwijze als een 

instemming met het stellen van de sexuele handelingen kan opgevat worden.  

  

 De Rechtbank was van mening dat D. B. geen duidelijke toestemming  gegeven heeft : de Rechtbank 

wijst erop dat zij haar toestand ‘lamentabel’ was, dat zij zelfmoordplannen had, dat zij medicatie 

genomen had en daarop alcohol genuttigd had,  en dat deze toestand ‘een geestelijk gebrek inhoudt en 

een volwaardige toestemming in  ieder geval in de weg staat’.  
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Het is en blijft een erg delicate kwestie of D. B. in de gegeven omstandigheden  in staat was in te 

stemmen met het stellen van sexuele handelingen, men zou bijna psycholoog of sexuoloog moeten zijn 

om hieromtrent een juist oordeel te kunnen vellen.  Wat er ook van zij, het is een feit dat verzoeker de 

signalen die D. B. uitzond, op een andere wijze begrepen heeft : was hij verkeerd ?  In elk geval is het 

volkomen zeker dat er helemaal geen geweld aan te pas gekomen is, het gaat louter om de vraag of de 

toestemming tot het stellen van sexuele handelingen al dan niet gegeven werd, en op deze vraag kan 

er, in de gegeven omstandigheden, wellicht moeilijk een zwart-wit antwoord gegeven worden.  

   

3.3  Het is een feit dat verzoeker geen hoger beroep aangetekend heeft tegen het vonnis van  de 

Correctionele rechtbank Ieper, maar dit mag geenszins als een bekentenis geïnterpreteerd worden.  

Verzoeker wilde het risico niet lopen door het Hof van Beroep nog zwaarder gestraft te worden : het 

besef dat men zich onschuldig voelt/weet, is niet altijd een garantie op een vrijspraak.  

   

In de bestreden beslissing (blz. 2, onderaan) staat te lezen : ‘Ook bleek uit het vonnis dat u de feiten 

bleef ontkennen, wat erop wijst dat u geen enkel schuldinzicht of berouw vertoont’.  Dit is toch een totaal 

verkeerde gedachtengang die door de DVZ gemaakt wordt.  Verzoeker heeft de sexuele handelingen 

nooit ontkend, hij is/was enkel van mening dat er een instemming was.  En als verzoeker zich 

onschuldig voelt m.b.t. de gestelde sexuele handelingen, kan  toch van verzoeker niet verwacht worden 

dat hij plotseling zou zeggen dat het hem spijt teneinde strafvermindering, vroegere invrijheidsstelling of 

een andere gunstmaatregel te bekomen ….  

  

4.  Overeenkomstig art. 23 § 1 Vreemdelingenwet moet ‘het gedrag van de betrokkene een werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving zijn’.   

    

Een dergelijke omschrijving is per definitie subjectief, maar verzoeker is er in gemoede van overtuigd 

dat zijn handelingen, in de hierboven geschetste omstandigheden, niet als een dergelijke bedreiging 

kunnen begrepen worden.  Het gaat uiteraard om een subjectieve beoordeling, doch verzoeker heeft het 

volste vertrouwen erin dat de beoordeling van de Raad verschillend zal zijn van de beoordeling die de 

DVZ gemaakt heeft.  Verzoeker beseft ten volle dat het vonnis van de Correctionele rechtbank Ieper 

gezag van gewijsde heeft, doch  dit is niet doorslaggevend m.b.t. de beoordeling van de vraag of zijn 

gedrag een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

samenleving is.  

   

 5.  Er dient verder, overeenkomstig art. 23 § 2 Vreemdelingenwet, rekening gehouden  te worden met 

het gevaar dat van verzoeker zou uitgaan.  Feit is in elk geval dat er sinds  17 juni 2016, de dag van de 

sexuele betrekkingen waarmee al dan niet ingestemd werd,  geen gelijkaardige feiten geweest zijn, 

zodat er onmogelijkerwijze kan gesteld worden  dat er een gevaar van verzoeker zou uitgaan …..  

  

6.  Ten slotte dient er, overeenkomstig art. 23 § 2 Vreemdelingenwet, rekening gehouden te worden met 

‘het bestaan van banden met zijn land van verblijf’.  

   

Verzoeker verwijst dienaangaande naar de door hem ingevulde vragenlijst en de documenten die hij 

voorgelegd heeft m.b.t. zijn integratie en zijn tewerkstelling.  Brevitatis causa zal hij in huidig 

verzoekschrift deze argumenten niet herhalen, maar hij verwijst uitdrukkelijk naar de door hem naar voor 

gebrachte argumenten en documenten, die zich in het dossier bevinden.”  

  

2.2 De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 21 van de vreemdelingenwet die het 

volgende bepaalt: “De minister of zijn gemachtigde kan een einde maken aan het verblijf van een 

onderdaan van een derde land die voor een beperkte of onbeperkte duur tot verblijf is toegelaten of 

gemachtigd en hem het bevel geven het grondgebied te verlaten, om redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid. 

Het eerste lid is van toepassing, onverminderd artikel 61/8, op de onderdaan van een derde land die 

krachtens artikel 61/7 tot verblijf gemachtigd is.”  

 

Verzoeker voert de schending aan van artikel 23 van de vreemdelingenwet die bepaalt met welke 

gegevens verweerder rekening dient te houden alvorens hij een beslissing tot beëindiging van het 

verblijf kan nemen.  

 

Waar verzoeker erop wijst dat hij niet is veroordeeld wegens verkrachting maar ‘slechts’ voor de 

aanranding van de eerbaarheid, wordt dit niet betwist in de bestreden beslissing. In de beslissing wordt 

immers uitdrukkelijk verwezen naar het vonnis van de correctionele rechtbank te Ieper waarin hij 
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definitief is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor aanranding van de eerbaarheid 

met geweld of bedreiging op een meerderjarige. In de beslissing wordt verzoeker niet beticht van 

verkrachting. Verzoekers kritiek is niet dienstig.  

 

Vervolgens betoogt verzoeker dat hij nog steeds overtuigd is dat er een akkoord was met het stellen van 

de seksuele handelingen bij het slachtoffer. Verzoeker wijst erop dat er geen geweld aan te pas kwam.  

 

De Raad dient op te merken dat verzoeker definitief veroordeeld is voor de aanranding van de 

eerbaarheid door de correctionele rechtbank te Ieper en dat hij tegen het vonnis geen beroep heeft 

ingediend. Verzoeker kan aldus de veroordeling niet meer betwisten. Bovendien werd verzoekers 

vluchtelingenstatus door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna 

CGVS) ingetrokken, met toepassing van artikel 55/3/1, § 1 van de vreemdelingenwet. Tegen deze 

beslissing heeft verzoeker geen schorsend beroep ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) waardoor de beslissing inmiddels definitief is. De CGVS 

concludeerde dat verzoeker een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief is veroordeeld 

voor een bijzonder ernstig misdrijf. Het betoog waarbij verzoeker tracht de ernst van het misdrijf te 

minimaliseren is bijgevolg niet dienstig. Verzoeker stelt ook dat het motief in de beslissing als zou hij 

geen enkel schuldinzicht of berouw vertonen niet correct is. De Raad leest in de beslissing dat 

verweerder verwijst naar het vonnis van de correctionele rechtbank waarin werd gewezen op het feit dat 

verzoeker de feiten blijft ontkennen. Het is niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat verzoeker geen 

schuldinzicht of berouw vertoont, nu verzoeker de feiten ontkent.  

  

Verzoeker betoogt dat zijn handelingen, in de geschetste omstandigheden, niet als een werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging kunnen worden beschouwd. De Raad leest in de bestreden 

beslissing dat verweerder verwijst naar de beslissing van de CGVS van 1 oktober 2018 waarbij 

verzoekers vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 55/3/1, § 1 van de vreemdelingenwet werd 

ingetrokken. Artikel 55/3/1, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt: “§ 1. 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.” 

De CGVS oordeelde bijgevolg dat verzoeker kan beschouwd worden als een gevaar voor de nationale 

veiligheid. Verzoeker heeft geen schorsend beroep ingediend tegen de beslissing van de CGVS 

waardoor de beslissing ondertussen definitief is. Waar verzoeker thans betwist dat hij een gevaar is voor 

de samenleving omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf richt hij zijn grief 

tegen de beslissing van de CGVS en niet tegen de bestreden beslissing. De beslissing van de CGVS is 

niet het voorwerp van huidig beroep waardoor verzoekers grief niet dienstig is.  

 

Verzoeker verwijst naar de door hem ingevulde vragenlijst en documenten met betrekking tot zijn 

integratie en tewerkstelling en artikel 23, § 2 van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 23, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt: “Er wordt bij het nemen van de beslissing rekening 

gehouden met de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of de nationale veiligheid die hij 

heeft begaan, of met het gevaar dat van hem uitgaat, en met de duur van zijn verblijf in het Rijk. 

Er wordt ook rekening gehouden met het bestaan van banden met zijn land van verblijf of met het 

ontbreken van banden met zijn land van oorsprong, met zijn leeftijd en met de gevolgen voor hem en 

zijn familieleden.” 

 

In de bestreden beslissing wordt het volgende overwogen:  

“We merken op dat u in het kader van uw eerste asielaanvraag d.d. 26/09/2013 verklaarde dat u het Rijk 

op diezelfde dag binnenkwam, met andere woorden iets meer dan 5 jaar geleden. Derhalve merken we 

op dat u het overgrote deel van uw leven elders dan in België heeft doorgebracht. Het loutere feit dat u 

iets meer dan 5 jaar in het Rijk verblijft, volstaat op zich niet om van een doorgedreven integratie of 

hechte sociale of culturele banden met de Belgische samenleving te spreken. In de door u ingevulde 

vragenlijst verklaarde u Nederlands te lezen en spreken, doch niet te schrijven. U verklaarde 

Nederlandse lessen te hebben gevolgd, een integratiecursus te hebben afgerond, sinds 2015 diverse 

tewerkstellingen te hebben genoten, nog een bijkomende opleiding te willen volgen en in januari 2019 

een vast contract te zullen krijgen bij firma 'xxx’. Ter ondersteuning van deze verklaringen legde u 

volgende documenten voor: verschillende arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur in het kader 

van artikel 60 van de OCMW-wet, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur bij ‘xxx’ d.d. 

31/07/2018, het uurrooster van de tewerkstelling bij ‘xxx’, een overzicht van alle tewerkstellingen, twee 

deelcertificaten "BE NT2 - Waystage schriftelijk en mondeling 1" en een mail van de educatief 
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medewerkster van de Open School Brugge-Oostende-Westhoek met een advieswijziging omtrent uw 

leertraject. Bovendien legde u twee huurovereenkomsten en enkele identiteitsdocumenten voor. 

Dienaangaande merken we op dat opleiding en tewerkstelling slechts 1 aspect van doorgedreven en 

diepgewortelde integratie zijn en geen afbreuk doen aan het feit dat u op 20/04/2017 door de 

Correctionele Rechtbank te leper definitief veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 12 maanden 

wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op een meerderjarige. Het CGVS 

kwalificeerde deze feiten als bijzonder ernstig en oordeelde dat deze op zich voldoende waren om te 

besluiten dat u een gevaar voor de samenleving vormt. In het vonnis wordt gesteld dat u misbruik 

maakte van de zeer kwetsbare toestand van uw slachtoffer en uw houding onaanvaardbaar en 

verwerpelijk is. Ook bleek uit het vonnis dat u de feiten bleef ontkennen, wat er op wijst dat u geen enkel 

schuldinzicht of berouw vertoont. 

Derhalve kan enkel geconcludeerd worden dat u door uw persoonlijk gedrag een reëel risico voor 

anderen vormt en uw persoonlijk handelen getuigt van een volgehouden, gevaarlijke criminele 

ingesteldheid waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de toekomst niet zal 

herhalen. 

Wat mogelijke gezins- of familiebanden in België betreft, merken we op dat u in de voormelde vragenlijst 

verklaarde een alleenstaande man zonder kinderen in of buiten België te hebben. U verklaarde geen in 

België verblijvende familieleden te hebben en gaf aan dat uw enige familie in Afghanistan verblijft, doch 

dat u met hen weinig contact onderhoudt. U gaf aan vooral op uzelf te leven in leper en een gering 

netwerk van vrienden van Afghaanse herkomst te hebben. Bijgevolg kan enkel geconcludeerd worden 

dat de familiale banden in uw land van herkomst duidelijk sterker zijn dan deze in België, waar zij 

volledig afwezig zijn. Derhalve is er geen familiaal beletsel voor het nemen van deze beslissingen.” 

   

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt aldus dat verweerder rekening heeft gehouden met de 

door hem ingevulde vragenlijst en voorgelegde documenten in verband met zijn integratie en 

tewerkstelling. Tevens heeft verweerder gemotiveerd omtrent zijn banden met zijn land van herkomst en 

de eventuele gezins- of familiebanden in België. Verweerder heeft aldus artikel 23, § 2 van de 

vreemdelingenwet correct toegepast. Verzoeker betwist de motieven niet, laat staan dat hij ze weerlegt. 

In de mate dat verzoeker betoogt dat er geen rekening zou zijn gehouden met zijn integratie en 

tewerkstelling en “het bestaan van banden met zijn land van verblijf” kan hij aldus niet worden gevolgd.  

 

De schending van artikel 23 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

Het middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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 

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 twee mei tweeduizend negentien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


