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nr. 227 219 van 9 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE DECKER

Pr. Jos. Charlottelaan 71

9100 SINT-NIKLAAS

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 25 maart 2019 heeft

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

22 februari 2019.

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 28 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 september 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. DE DECKER en van attaché

L. VANDERVOORT, 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 8 februari 2007 België is binnengekomen, diende op 8

februari 2007 een verzoek om internationale bescherming in. Op 20 december 2007 nam de commissaris-

generaal de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.

1.2. Op 3 februari 2009 diende verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. Op 24

april 2009 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad bevestigde deze beslissing in beroep (RvV 4

september 2009, nr. 31 192). Het cassatieberoep tegen dit arrest werd niet toelaatbaar verklaard (RvS 9

oktober 2009, nr. 4891(c)).
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1.3. Op 10 mei 2010 diende verzoeker een derde verzoek om internationale bescherming in. Op 15 juni

2010 werd de beslissing genomen tot “weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag” (bijlage

13quater).

1.4. Op 4 februari 2011 diende verzoeker een vierde verzoek om internationale bescherming in. Op 29

maart 2011 werd de beslissing genomen tot “weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag”

(bijlage 13quater).

1.5. Op 27 januari 2012 diende verzoeker een vijfde verzoek om internationale bescherming. Op 2 februari

2012 werd de beslissing genomen tot “weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag” (bijlage

13quater).

1.6. Op 16 maart 2012 diende verzoeker een zesde verzoek om internationale bescherming in. Op 16

maart 2012 werd de beslissing genomen tot “weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag”

(bijlage 13quater).

1.7. Op 29 mei 2012 diende verzoeker een zevende verzoek om internationale bescherming in. Op 1 juni

2012 werd de beslissing genomen tot “weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag” (bijlage

13quater).

1.8. Op 21 maart 2013 diende verzoeker een achtste verzoek om internationale bescherming in. Op 2

april 2013 werd de beslissing genomen tot “weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag”

(bijlage 13quater).

1.9. Op 4 april 2013 diende verzoeker een negende verzoek om internationale bescherming in. Op 18

april 2013 werd de beslissing genomen tot “weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag”

(bijlage 13quater). Op 19 april 2013 werd verzoeker gerepatrieerd naar Afghanistan.

1.10. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 3 februari 2014 België opnieuw is binnengekomen,

diende op 3 februari 2014 een tiende verzoek om internationale bescherming. Op 19 januari 2015 nam

de commissaris-generaal de beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd gemotiveerd als volgt:

“Er dient te worden vastgesteld dat u onvoldoende ernstige elementen aanhaalt die wijzen op een

gegronde vrees voor persoonsgerichte en systematische vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie.

Er dient vooreerst aangestipt te worden dat u zich voor uw tiende asielaanvraag gedeeltelijk nog steeds

op dezelfde gronden baseert als bij uw eerste aanvraag. Zo blijft u bij uw verklaring dat u Afghanistan

ontvluchtte omwille van problemen door uw vader zijn activiteiten voor de taliban (CGVS, 10 en 16 en 17).

Doorheen de verschillende asielaanvragen die u indiende wijzigde uw relaas zich echter. Zo verklaarde u

bij uw allereerste aanvraag dat u de familieleden vreesde van jongemannen die door uw vader gedood

werden (zie beslissing d.d. 21/12/2007). In uw achtste asielaanvraag zou u plots echter beweren dat u

Afghanistan ontvluchtte om aan uw vader zelf te ontsnappen, aangezien u geen gehoor wilde geven aan

zijn eis om de taliban te vervoegen (Verklaring DVZ d.d. 27/03/2013, n° 15). Er werd in het kader van uw

eerste asielaanvraag echter in het geheel geen geloof gehecht aan uw verklaring dat uw vader een

Talibancommandant zou (geweest) zijn. De vaststelling dat u uw verklaringen in dit verband doorheen uw

latere aanvragen wijzigt, doet verder afbreuk aan uw algehele geloofwaardigheid in dit verband.

Temeer aangezien uw verklaringen in verband met de dood van uw vader evenmin consistent zijn. Als u

bij aanvang van het gehoor de dood van uw vader ongeveer een jaar terug - dus omstreeks juni 2013 -

situeerde (CGVS 13/06/2014, 15 en 17), paste u die verklaring aan toen u er op gewezen werd dat dit zou

betekenen dat uw vader pas na uw broer overleed. Toen situeerde u de dood van uw vader plots een

paar jaar eerder, aangezien uw broer pas voor de Arbaki’s kon beginnen werken na het overlijden van

jullie vader, zo redeneerde u luidop (CGVS 13/06/2014, 8-9).

Uw verklaringen stemmen bovendien in het geheel niet overeen met de documenten die u doorheen

uw verschillende asielaanvragen neerlegde. Uit uw huidige verklaringen en de documenten die u

neerlegde ter staving van uw broer zijn werk voor de Arbaki, blijkt dat J.G. begin 2010 bij hen aan de slag

ging. Dit zou betekenen dat uw vader reeds voor die datum omgekomen zou zijn in een aanslag, terwijl u

nog bij uw achtste asielaanvraag in maart 2013 beweerde dat u uw vader vreest bij een eventuele

terugkeer naar Afghanistan (zie vragenlijst d.d. 27/03/2013, n° 15). Het is uit uw recente verklaringen

trouwens geenszins duidelijk wanneer u de dood van uw vader precies vernam.
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Zo verklaart u bij aanvang van het gehoor nog uitdrukkelijk dat u pas geïnformeerd werd over de dood

van uw vader na uw repatriëring naar Afghanistan, aangezien uw moeder bang was dat u zichzelf iets zou

aandoen als ze het u vertelde toen u nog in België was (CGVS 13/06/2014, 5). Wat later zou u echter plots

verklaren dat u reeds voor uw repatriëring van uw vader zijn dood op de hoogte was (CGVS

13/06/2014, 9). De vaststelling dat u dermate vlot uw verklaringen aanpast, doet op ernstige wijze afbreuk

aan het geloof dat deze feiten zich effectief voorgedaan zouden hebben.

Met betrekking tot uw nieuwe probleem in Afghanistan, waar u pas na uw repatriëring naar Afghanistan

achter gekomen zou zijn, rijzen ook een aantal vragen. Zo zou uw broer J.G., na de dood van jullie vader,

zich bij de Arbaki aangesloten hebben. Na een jaar tot anderhalf jaar dienst zou hij door de taliban in een

hinderlaag gelokt en doodgeschoten zijn. Dit incident situeert u ongeveer anderhalf jaar terug in de tijd

(CGVS 13/06/2014, 8). Het is echter opmerkelijk dat u van uw eerste tot en met uw negende aanvraag

geen melding maakte van een oudere broer, integendeel zelfs, in uw eerste aanvragen ontkende u dit

zelfs uitdrukkelijk. In het kader van uw nieuwe asielaanvraag blijkt deze J.G. plots toch een bloedverwant

te zijn, en meteen ook de reden waarom u Afghanistan een tweede keer moest ontvluchten. Hiermee

geconfronteerd verklaart u niet te weten waarom u dit in het verleden zo radicaal afloog (CGVS

13/06/2014, 8). Ook in dit verband rijst overigens opnieuw de vraag waarom uw moeder, of uw broer zelf,

u dit nooit eerder verteld zouden hebben. In geen van uw eerste negen asielaanvragen kwamen uw broer,

noch zijn activiteiten voor de Arbaki of zijn daaropvolgende dood, immers aan bod.

Wat er ook van zij, bij de documenten die u neerlegt om uw nieuwe probleem te ondersteunen, kunnen

ook een aantal bedenkingen worden gemaakt die uw algehele geloofwaardigheid verder ondergraven. Op

de eerste plaats kan er op basis van de door u neergelegde documenten immers geenszins met enige

zekerheid opgemaakt worden dat de persoon in kwestie daadwerkelijk uw broer zou zijn. Temeer

aangezien uw verklaringen omtrent uw broer niet geheel overeenstemmen met de informatie in de

documenten. Daaruit blijkt immers dat uw broer reeds in 1376 (omstreeks 1997 – 1998), en bijgevolg op

een moment dat u zelf nog in Afghanistan gewoond zou hebben, reeds gehuwd was (zie taskara broer,

n° 1 in groene map). Volgens uw verklaringen zou hij echter tot zijn dood ongehuwd gebleven zijn (CGVS

13/06/2014, 7).

Temeer aangezien uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat er in Afghanistan bijzonder

veel valse Afghaanse (identiteits)documenten in omloop zijn, hebben documenten bijgevolg slechts een

zeer beperkte waarde bij het vaststellen van de geloofwaardigheid van de identiteit (en het asielrelaas)

van een (Afghaanse) asielzoeker. Bijgevolg hebben dergelijke documenten in het kader van een

asielverzoek enkel het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig

relaas kracht bij te zetten. Gezien de hierboven aangetoonde ongeloofwaardigheid van uw herkomst en

beweerde problemen volstaan deze documenten op zich bijgevolg niet om de geloofwaardigheid van uw

beweringen te herstellen.

Zelfs indien er geloof gehecht zou kunnen worden aan uw verklaring dat uw broer Arbaki was en in

deze hoedanigheid vermoord werd, quod non, dan nog blijft het onduidelijk waarom de taliban u

onmiddellijk na uw terugkeer plots zou viseren. U wijt dit enerzijds aan hun vrees dat u uit zou zijn op

wraak voor de dood van J.G., anderzijds aan uw lange verblijf in het buitenland (CGVS 13/06/2014, 6 en

7). Hoewel u in het geheim naar uw geboorteregio terugkeerde, zou de taliban hier na amper drie à vier

dagen al achter gekomen zijn. Hoewel u gedurende uw twee weken durende verblijf in Jalrez in één en

hetzelfde dorp verbleef, zouden ze u echter niet preciezer kunnen lokaliseren hebben (CGVS 13/06/2014,

6-7). Daarbij komt nog de even opmerkelijke vaststelling dat u er ditmaal in geslaagd zou zijn om in amper

een week tijd uw nieuwe illegale vertrek uit het land geregeld te krijgen. Op amper zeven dagen zou uw

oom M. u een smokkelaar geregeld hebben met de 8500 dollar die uw moeder eenvoudigweg thuis liggen

had (gehoorverslag CGVS d.d. 13/06/2014, 9). Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden

dat u op de DVZ verklaarde dat u gedurende twee weken bij uw oom M. verbleef (Verklaring meervoudige

aanvraag d.d. 11/02/2014, n° 14), terwijl u op het CGVS verklaarde dat u één week hiervan bij een

familielid van uw oom in hetzelfde dorp verbleef. De vraag rijst immers waarom u deze informatie niet

meteen meegaf op de DVZ.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan de status van vluchteling u ook in het kader van uw tiende

asielaanvraag niet worden toegekend.

Wat er ook van zij, de loutere vaststelling dat u over de Afghaanse nationaliteit beschikt volstaat niet om

u de status van de vluchteling toe te kennen. Een individuele beoordeling van de vraag naar internationale

bescherming blijft steeds noodzakelijk en een asielzoeker dient in dit verband zijn vrees steeds concreet

aannemelijk te maken, waar u in casu faalt. U heeft immers geen duidelijk zicht geboden op uw

verblijfplaats(en) voor uw komst naar België. Bijgevolg heeft u niet aannemelijk gemaakt dat er in uw

hoofde sprake is van een gegronde vrees voor vervolging. Temeer daar er zoals hierboven uiteengezet

aan de asielmotieven die u aanbrengt, geen geloof kan worden gehecht gezien hun uitermate vage

karakter.
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Tevens dient in deze te worden gesteld dat voor de toepassing van het principe van het voordeel van de

twijfel onder meer als voorwaarde gesteld wordt dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan

worden beschouwd en de verklaringen van de asielzoeker samenhangend en aannemelijk zijn bevonden.

Dit is in casu allerminst het geval.

Uw beweerde verblijf is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood

aan subsidiaire bescherming (artikel 48/4 § 2 c). Indien u het de asielinstanties immers niet duidelijk maakt

waar en onder welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren werkelijk heeft verbleven, maakt u

het deze instanties onmogelijk om een correct inzicht te krijgen over uw leefsituatie of herkomst, uw

eventuele problemen en uw eventuele nood aan bescherming.

De vaststelling dat u niet recent uit Afghanistan afkomstig bent, is op zich geen reden om u het statuut

van subsidiair beschermde te ontzeggen. Het feit echter dat u als asielzoeker geen reëel zicht biedt op

uw herkomst, uw verblijfssituatie en de eventuele problemen die daaruit voortvloeien, verhindert de

asielinstanties een juist beeld te vormen over uw werkelijke nood aan bescherming.

Het is de taak van de asielinstanties de vrees van de aanvrager te beoordelen ten aanzien van het land

waarvan hij de nationaliteit draagt. Hiervoor is het vooreerst van belang te kunnen vaststellen of de

betrokken asielzoeker de nationaliteit van Afghanistan bezit. Sinds decennia leven miljoenen Afghanen

buiten hun land van herkomst. Grote groepen Afghanen leven in de buurlanden Iran en Pakistan, anderen

hebben zich gevestigd in landen als Tajikistan, Rusland, Dubai, India. Mogelijks hebben ze daar een reëel

verblijfsalternatief ontwikkeld of hebben ze zelfs de nationaliteit van het gastland verworven. In die context

is het van belang dat de asielzoeker aannemelijk maakt dat hij de Afghaanse nationaliteit bezit en dat hij

een duidelijk zicht geeft op zijn reële herkomst en reële verblijfssituatie.

Daarnaast wordt er vastgesteld dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn (eventueel na een

eerder verblijf in het buitenland): de geboorteplaats en de oorspronkelijke verblijfplaatsen zijn niet

noodzakelijk de (huidige) plaats of regio van herkomst. Het is van belang dat de asielzoeker een duidelijk

zicht biedt op zijn werkelijke achtergrond, netwerk, familiale context zodat de asielinstantie kan

beoordelen of er in hoofde van betrokkene een reëel binnenlands vluchtalternatief bestaat.

Om deze redenen is het van belang om te kunnen vaststellen waar de asielzoeker tot voor zijn vertrek

woonde. Indien immers doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat de

kandidaat-vluchteling geen zicht biedt op zijn nationaliteit, zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

is het voor de instanties onmogelijk om een correct zicht te krijgen op de nood aan bescherming van deze

persoon.

Er dient in deze te worden benadrukt dat er van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijze verwacht mag

worden dat hij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen

over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van begin af aan in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of

Refugees, paragraaf 205). U heeft het de Commissarisgeneraal, door het afleggen van bedrieglijke of

ongeloofwaardige verklaringen omtrent uw verblijfplaatsen en de hieraan verbonden levenssituatie in de

jaren voor uw komst naar België, onmogelijk gemaakt om een correct beeld te krijgen van een kernaspect

van uw asielrelaas en vluchtmotieven. Uw verklaringen laten immers niet toe om op een correcte wijze tot

een inschatting te komen van uw werkelijke (familiale) situatie, van het al dan niet bestaan van een

netwerk in uwen hoofde of van uw verblijfssituatie of regio van herkomst. Een kandidaatvluchteling heeft

de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan

de Commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. Gezien u hier in gebreke bent

gebleven kan u het statuut van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend.

In uw administratief dossier zijn er echter elementen voorhanden die het CGVS ertoe aanzetten u de

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 b van de Vreemdelingenwet toe te kennen.

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande beslissing niet wijzigen. De

documenten die u neerlegde van J.G. werden hierboven reeds besproken. Behalve de twijfels omtrent de

authenticiteit ervan, valt op generlei wijze immers vast te stellen dat deze persoon daadwerkelijk uw broer

zou zijn. Hetzelfde geldt voor de foto’s en video die u neerlegde van de begrafenis van J.G.. Wat betreft

de originele brief waarin het hoofd van het dorp dient opgemerkt te worden dat het een handgeschreven

ongedateerde brief betreft, die bijgevolg door om het even wie, om het even wanneer en om het even

waar opgesteld kan zijn. Een dergelijk document heeft dan ook niet de kracht om een ander licht op

bovenstaande argumentatie te schijnen.

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.
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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.”

1.11. Bij aangetekende brief van 16 februari 2018 werd verzoeker opgeroepen voor een persoonlijk

onderhoud, omdat een nieuw element in verband met zijn subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking

moet worden genomen.

1.12. Op 11 april 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 12 november 2018 ingetrokken door de commissaris-

generaal.

1.13. Bij aangetekende brief van 11 december 2018 werd verzoeker opgeroepen voor een persoonlijk

onderhoud, omdat een nieuw element in verband met zijn subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking

moet worden genomen.

1.14. Op 22 februari 2019 nam de commissaris-generaal de beslissing tot intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 25 februari 2019 ter

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

“Asielaanvraag: 03/02/2014

Overdracht CGVS: 18/02/2014

U had op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) een persoonlijk

onderhoud op 9 januari 2019 van 14.15 uur tot 15.35 uur, bijgestaan door een tolk die het Pashtou machtig

is. Uw advocaat, meester Bart De Decker, was steeds aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten, Pashtoun te zijn van origine en afkomstig te zijn van de

provincie Wardak. U diende een eerste verzoek om internationale bescherming in op 8 februari 2007

waarbij u gebruik maakte van de naam P.R. U was op dat moment ongeveer 17 jaar en dus nog

minderjarig. U stelde aanvankelijk afkomstig te zijn uit het dorp Dadkheh om tijdens uw gehoor voor het

CGVS te beweren afkomstig te zijn uit het dorp Sadkhel. U verklaarde dat uw vader een

talibancommandant was en stelde problemen te hebben met de families van overleden rekruten die op

zoek waren naar uw vader. U legde geen enkel document neer. Op 21 december 2007 nam het CGVS

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van subsidiaire bescherming, omdat

u niet aannemelijk maakte (recent) afkomstig te zijn uit Afghanistan. U ging tegen deze beslissing niet in

beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

U bleef daarop in België en diende op 3 februari 2009 een tweede verzoek in onder de naam S.F.R. U

legde toen een Afghaans paspoort neer, dat u verkregen zou hebben op de Afghaanse ambassade in

België, alsook een bericht van uw moeder en broer J.G. uit Maidan Wardak via het Rode Kruis met

de boodschap dat ze het goed stelden. Op 28 april 2009 werd opnieuw een weigeringsbeslissing genomen

door het CGVS. Er werd toen enerzijds gemotiveerd op de fouten die in uw nieuw verkregen paspoort

stonden. Anderzijds ontkende u in uw tweede gehoor dat u een (biologische) broer had. U tekende tegen

deze beslissing beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). In haar arrest van 4

september 2009 bevestigde de RvV echter de beslissing van het CGVS. Uw beroep tegen deze beslissing

bij de Raad van State (RvS) werd op 9 oktober 2009 verworpen.

U verliet België niet en deed op 10 mei 2010 een derde verzoek om internationale bescherming. U legde

toen uw taskara neer, alsook de taskara van uw vader en uw moeder. Uw nieuwe verzoek werd echter

niet in overweging genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U bleef opnieuw in België en

deed op 4 februari 2011 een vierde verzoek. U bracht toen geen nieuwe elementen, noch nieuwe

documenten aan, waardoor uw verzoek niet in overweging genomen werd door de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ).

U verliet België niet en deed op 27 januari 2012 een vijfde verzoek, waarbij u evenmin nieuwe elementen

of documenten aanbracht. Uw verzoek werd opnieuw niet in overweging genomen door de DVZ. U bleef

daarop in België en deed op 16 maart 2012 een zesde verzoek. Ditmaal legde u een oude taskara van

uw vader neer, waarvan u verklaarde dat dit niet te vervalsen valt en waarmee u uw herkomst uit Jalrez

(Maidan Wardak) wilde aantonen.
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Gezien uw eerdere (recente) herkomstweigering op basis van uw verklaringen in het kader van uw eerste

verzoek, werd ook dit verzoek niet in overweging genomen door de DVZ.

U verliet België niet en diende op 29 mei 2012 een zevende verzoek in bij de Belgische autoriteiten. U

verklaarde toen voor het eerst dat u voor uw komst naar België twee jaar (van 2003 tot 2006) in Iran

verbleven zou hebben. U bleef echter bij uw initiële verhaal en verklaarde Iran verlaten te hebben, omdat

u ook daar lastiggevallen werd door de dorpelingen met wie u in Afghanistan problemen had. Gezien er

al bij uw eerste verzoek geen enkel geen geloof gehecht werd aan uw vluchtrelaas, in combinatie met het

laattijdige karakter van uw nieuwe verklaringen, werd uw verzoek opnieuw niet in overweging genomen

door de DVZ. Uit controles door de Belgische autoriteiten bleek u zich op 15 november 2012, op 3 januari

2013 en op 10 januari 2013 nog steeds illegaal op Belgische grondgebied op te houden en er zwartwerk

te verrichten. Om deze reden werd u op 10 januari 2013 overgebracht naar een gesloten centrum teneinde

u van het Belgische grondgebied verwijderd te worden. Op 15 februari 2013 mislukte een poging van de

Belgische autoriteiten om u te repatriëren (verbale weigering).

U diende daarop een achtste verzoek in op 21 maart 2013. In het kader van dit verzoek beweerde u plots

dat u Afghanistan verliet uit vrees voor uw vader, in plaats van voor dorpelingen met wie uw vader

problemen had. U wilde naar eigen zeggen geen gehoor geven aan de eis van uw vader om u bij de

taliban aan te sluiten, aangezien dit tot een zekere dood zou leiden. Het profiel van uw vader als

talibancommandant werd echter reeds in het kader van uw eerste verzoek onderuitgehaald, waardoor ook

dit verzoek niet in overweging werd genomen door de DVZ.

U verliet België niet en diende op 4 april 2013 een negende verzoek om internationale bescherming in. U

verbleef op dat moment in een gesloten centrum. U legde opnieuw de documenten van het Rode Kruis

neer die u ook reeds voorlegde bij uw tweede verzoek, met name om aan te tonen dat uw familie zich in

Jalrez (Maidan Wardak) zou bevinden, en zodoende uw herkomst uit dit gebied te staven. Uw verzoek

werd echter niet in overweging genomen door de DVZ, aangezien dit document reeds behandeld werd

door het CGVS. Er werd toen geoordeeld dat het geen informatie verschaft over uw recente herkomst uit

deze regio in Afghanistan.

Op 19 april 2013 werd u met een escorte op het vliegtuig gezet naar Kabul. U verklaart na uw aankomst

in Afghanistan twee weken in het geheim in het dorp Zaimani (district Jalrez, provincie Maidan Wardak)

verbleven te hebben. De eerste week woonde u er bij uw oom langs moederszijde, waar ook uw moeder

verblijft. Uw vader zou niet meer in leven zijn. Hij werd jaren geleden gedood door de Amerikanen. Op de

3e of 4e dag na uw aankomst in Afghanistan kwam de taliban in de regio te weten dat u terug in het land

was, waarop ze u begon te zoeken. Reden hiervoor is uw broer J.G. en zijn werk voor de Arbaki, hetgeen

ongeveer anderhalf jaar geleden tot zijn dood leidde. De taliban zouden u sinds uw terugkeer viseren,

enerzijds uit vrees dat u wraak wil nemen voor de dood van uw broer, anderzijds omdat u jarenlang in het

Westen heeft gewoond. Uw oom besloot dan ook dat het veiliger was om u de daaropvolgende week

onder te brengen bij een bevriende dorpsgenoot, terwijl uw oom een smokkelaar voor u regelde.

Na twee weken verliet u een tweede keer Afghanistan en reisde op illegale wijze naar België waar u op 3

februari 2014 om bovenstaande redenen een tiende verzoek om internationale bescherming indiende.

Daarbij gebruikt u het alias S.K.F. in plaats van de naam F.R.S. die u van uw tweede tot en met negende

asielaanvraag gehanteerd had. Tevens beweerde u dat dit niet uw tiende maar uw eerste verzoek betrof.

Ter staving van uw verklaringen legde u de taskara neer van uw broer J.G., een video van zijn

begrafenis, het contract van J.G. bij de ‘forces of public protection’ (dd. 11e maand van 1388), een badge

van J.G. ivm de succesvolle beëindiging van zijn opleiding hiervoor (dd. 12 dalwa tot 1 hut 1388 of 1 tot

20 februari 2010 GK), een kieskaart op naam van uw broer (registratie op 24/04/1389 of 15/07/2010 GK),

alsook foto’s van uw broer tijdens zijn werkzaamheden en van tijdens zijn begrafenis en een

handgeschreven brief waarin het hoofd van uw dorp uw problemen bevestigde.

Hoewel er noch aan uw herkomst uit het district Jalrez in de provincie Maydan Wardak noch aan uw

asielmotieven enig geloof gehecht werd kende het CGVS u 19 januari 2015 de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van artikel 48/4,§2,b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet.

Op 18 juni 2015 werd u veroordeeld door Correctionele rechtbank te Nijvel tot een gevangenisstraf van

drie jaar met uitstel voor vijf jaar wegens verkrachting van een kind beneden de volle leeftijd van 14 jaar

doch boven de volle leeftijd van 10 jaar en aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging,

op een minderjarige beneden de volle leeftijd van 16 jaar. .
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Tevens bleek u op 5 augustus 2017 aangehouden en onder aanhoudingsmandaat vastgehouden in de

gevangenis van Gent op verdenking van diefstal met geweld of bedreiging, diefstal bij nacht, poging tot

misdaad en weerspannigheid. Op 14 augustus 2017 werd u onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

Op 26 januari 2018 ontving het CGVS een brief waarin de Dienst Vreemdelingenzaken de

Commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en Staatlozen verzocht om de mogelijkheid van intrekking

van uw subsidiaire beschermingsstatus te evalueren.

Op 7 februari 2018 werd u door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent vrijgesproken wat betreft de

aanklacht wegens poging tot diefstal maar wat betreft de aanklacht wegens weerspannigheid, gepleegd

in staat van wettelijke herhaling, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete

van vijftig euro.

Gezien dit nieuwe element in uw dossier, werd u op 19 februari 2018 per aangetekend schrijven

uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud op het CGVS op 9 maart 2018. U meldde zich niet aan op de

voorziene datum. Op 11 april 2018 besliste het CGVS om uw subsidiaire beschermingsstatus in te

trekken. U tekende hiertegen beroep aan. Op 16 november 2018 besliste het CGVS om de beslissing in

te trekken. U werd opnieuw uitgenodigd per aangetekend schrijven voor een persoonlijk onderhoud op

het CGVS op 9 januari 2019.

Ter staving van uw verklaringen legt u een attest neer waarin staat dat u in het kader van uw

probatievoorwaarden deelnam aan een begeleiding binnen het “Leerproject Daders van Seksueel

Geweld”.

B. Motivering

Op 19/01/2015 werd u de subsidiaire beschermingsstatus toegekend op grond van artikel 48/4 §2 b) van

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

vaststelling dat in uw administratief dossier er elementen voorhanden zijn die het CGVS ertoe aanzetten

u de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 b van de Vreemdelingenwet toe te kennen.

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

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

element in uw administratief dossier, meer bepaald een vonnis van de Correctionele rechtbank te Nijvel

dd. 18/06/2015.

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

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

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

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

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

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

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

Uit dit vonnis blijkt dat u veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel voor 5 jaar

wegens verkrachting op een kind beneden de volle leeftijd van 14 jaar doch boven de volle leeftijd van 10

jaar en aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging, op een minderjarige beneden de

volle leeftijd van 16 jaar.

Uit de motivering en de strafmaat van het arrest van de Correctionele rechtbank te Nijvel blijkt duidelijk

dat het ernstige feiten betreffen. In het vonnis wordt immers vastgesteld dat een gevangenisstraf van 3

jaar gepast is gezien de extreme zwaarwichtigheid van de feiten gepleegd ten aanzien van een kind. Er

werd eveneens gesteld dat “il reste dans le déni des faits qu’il a commis et ne manifeste pas de regrets

relatifs à son comportement totalement inadéquat envers une enfant. »(vrije vertaling : hij ontkent de feiten

die hij gepleegd heeft en toont geen spijt ten opzichte van het totaal ongepaste gedrag dat hij tegenover

een kind heeft tentoongesteld).

Bijgevolg kan niet getwijfeld worden dat er ernstige redenen voorhanden zijn die de uitsluiting omwille van

het plegen van een ernstig misdrijf verantwoorden. Uw subsidiaire beschermingsstatus wordt bijgevolg op

grond van artikel 55/5/1 § 2 ingetrokken.
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U werd op 9 januari 2019 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 uw status niet

rechtvaardigen.

Zo beperkt u zich louter tot het herhalen van de feiten die reeds door de Correctionale rechtbank te Nijvel

werden beoordeeld en het herhalen dat u problemen had in Afghanistan en dat u daarom bescherming

vroeg en kreeg in België (CGVS, p. 4-5). Er moet evenwel worden benadrukt dat uw herkomst uit het

district Jalrez van de provincie Maydan Wardak en uw asielmotieven geenszins geloofwaardig werden

geacht door het CGVS en de RvV. De toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus was ingegeven

door de vaststelling dat in uw administratief dossier er elementen voorhanden zijn die het CGVS ertoe

aangezet hebben u de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 b van de Vreemdelingenwet

toe te kennen.

Het door u voorgelegde attest waarin staat dat u in het kader van uw probatievoorwaarden deelnam aan

een begeleiding binnen het “Leerproject Daders van Seksueel Geweld” vermag evenmin bovenstaande

vaststellingen te weerleggen. Zo geeft het enkel weer dat u deelnam aan een begeleiding gerelateerd aan

uw probatievoorwaarden.

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

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

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

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

Rekening houdend met het gegeven dat er noch aan uw herkomst uit het district Jalrez in de provincie

Maydan Wardak, noch aan uw asielmotieven ooit enig geloof gehecht werd, is het CGVS van oordeel dat

u mag worden teruggeleid naar Afghanistan. Een verwijderingsmaatregel is verenigbaar met de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden om over uw herkomst uit

Afghanistan en uw vluchtmotieven klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen

van het CGVS volharden in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw

schouders rust (CGVS, p. 3).

Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over

waar u voor uw aankomst in België in Afghanistan of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om

welke redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit

punt, dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat het niet aan het CGVS toekomt om te speculeren

over uw verblijfplaatsen binnen en buiten Afghanistan, noch over het element of u afkomstig bent van een

regio waar geen risico aanwezig is (RvV 9 juni 2017, nr. 188 193). De Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen moet evenmin bewijzen dat uw verklaringen over uw persoonlijke

omstandigheden onwaar zouden zijn, en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering

van de vreemdeling op te vullen. Het is daarentegen uw taak om uw verzoek om internationale

bescherming te staven en dit geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Het komt

bijgevolg aan u toe om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en alle elementen die de

met het onderzoek van het verzoek belaste instantie relevant acht voor de beoordeling van uw verzoek

om internationale bescherming, aan te reiken. Uit wat voorafgaat blijkt dat u hierin manifest faalt.

Het CGVS erkent dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte

elementen moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het

er toe gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen

op een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in

die zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van

herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde

stukken dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen

op een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

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

beschermingsstatus ingetrokken.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert twee middelen aan.

- In een eerste middel voert verzoeker een schending aan van “art. 41, tweede alinea van het Handvest

van het recht op behoorlijk bestuur gezien dit artikel het recht van eenieder behelst om te worden gehoord

voor dat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen”.

Verzoeker meent dat hij op een “volledig arbitraire en niet objectieve manier” werd gehoord door de

commissaris-generaal, waarbij geen rekening werd gehouden met zijn mentale kwetsbaarheid. Hij wijst

erop dat hij in het feitenrelaas enkele passages uit het persoonlijk onderhoud citeerde die duidelijk

aantonen dat de protection officer geen enkele intentie had om zijn zaak objectief te onderzoeken.

Verzoeker lichtte hierover in het feitenrelaas toe als volgt:

“De aangestelde van verweerster gedroeg zich gedurende het onderhoud niet objectief en heef gedurende

het onderhoud woorden in de mond proberen leggen van verzoeker.

De aangestelde van verweerster hield ook geen rekening met de specifiek aard van verzoeker en hield

geen rekening met het beperkte IQ waarover verzoeker beschikt.

Hierop werd door de raadsman van verzoeker verscheidene malen gewezen tijdens het verhoor en dit

blijkt duidelijk uit het vonnis van 18 juni 2015):

“M. S. a été examiné par le psychologue SCHOLS et le psychiatre DE VOGELAER, les test révèlent un

stress post traumatique et un homme mal dans sa peau qui a apris a ne pas exprimes ses sentiments, a

s'adapter aux exigences sociales. Il a une personnalité immature et un carence pédagogique”

Desalniettemin onderbrak de aangestelde van verzoeker deze tijdens zijn verhoor meerdere malen en

probeerde hij juridische begrippen, die verzoeker moeilijk begrijpt en die hij dus enkel beperkt kan

interpreteren vanuit zijn eigen sociale context, in de mond van verzoeker te leggen:

" ik ga U onderbreken, ontkent U dat U het meisje verkracht heeft"

Daarnaast was het duidelijk dat de aangestelde van verweerster bijzonder veel moeite had om de feitelijke

en de juridische draagwijdte van de veroordeling van verzoeker te begrijpen.

Zaken die verzoeker vertelde over de feiten waarvoor hij werd veroordeeld en die ook objectief uit het

vonnis blijken werden beschouwd als een poging om de schuld bij het slachtoffer te leggen.

Zo verklaarde verzoeker:

" Dat meisje, F.B., ze flirtte met iedereen in het centrum, speelde met iedereen"

Hierop reageerde de aangestelde van verweerster:

"noch uw problemen, noch uw herkomst werden aannemelijk geacht door de CG. Zo kreeg U subsidiaire

bescherming op basis van art. 48/4 paragraaf 2, B. En zoals U het vertelt komt het over alsof u de schuld

bij het minderjarige meisje schuift.

Nochtans blijkt uit de feiten die door de rechtbank van Eerste Aanleg werden weerhouden:

"un animateur du centre, J.S., a été informé que la jeune F.B., âgée de 12 ans, se rendait régulièrement

aux toilettes/douches avec des hommes. Une résidente soupçonnerait son père de la prostituer. Un autre

résident, H.M., a vu F.B. faire un fellation a un afghan non résident du centre dans le douches.

Kortom, verzoeker werd amper de kans geboden om uitleg te geven over zijn veroordelingen en werd

geconfronteerd met een vooringenomen aangestelde van verweerster.

Daarbij heeft verzoeker moeten vaststellen dat de beslissing van naderhand ook naar een verkeerd adres

werd verstuurd.

Verzoeker kreeg dan ook enkel kennis van de beslissing door zijn raadsman die op 27 februari 2019 de

beslissing ontving.”

Verzoeker is dan ook van oordeel dat, aangezien de commissaris-generaal volgens hem zijn hoorrecht

heeft geschonden, deze ook het advies inzake de terugleiding niet voldoende grondig kon onderzoeken.

Ook al kan verzoeker geen beroep aantekenen tegen dit advies, hij stelt wel vast dat zijn hoorrecht

hierdoor werd geschonden. Hij is dan ook van oordeel dat het hoorrecht op een dusdanige wijze is

geschonden dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd.

- In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van “artikelen 2 en 3 van de wet aangaande

de uitdrukkelijke motivering van administratieve bestuurshandelingen van 29 juli 1991,

zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 1,A(2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

Vluchtelingen, art. art. 55/5/1 § 2, 1° VW, evenals het recht op een eerlijk proces.”
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Hij geeft een korte theoretische toelichting en meent dat de commissaris-generaal zijn beslissing niet

adequaat heeft gemotiveerd, aangezien “[v]erweerster komt niet verder dan het citeren van de

tenlasteleggingen evenals het citeren van een paragraaf van het vonnis de correctionele rechtbank te

Nijvel, maar gaat op geen enkele wijze in detail over de exacte omstandigheden waarin de feiten werden

gepleegd.

Een strafrechtelijke beslissing is echter steeds individueel en dient ook steeds te worden beoordeeld op

basis van de concrete omstandigheden. Niet elke veroordeling op basis van dezelfde tenlastelegging kan

met elkaar worden gelijkgesteld.”

Verzoeker verwijst naar de interpretatie van een bijzonder ernstig misdrijf in de Memorie van Toelichting

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.

Hij meent dan ook dat de commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met het persoonlijk

gedrag, de aard van het misdrijf, de wijze waarop het misdrijf gepleegd werd en de strafmaat. Hij wijst

erop dat hem probatie-uitstel werd toegestaan “ondanks de feiten”, wat volgens hem aantoont dat er

verzachtende omstandigheden aanwezig waren.

Verzoeker wijst er verder op dat er beroep werd aangetekend bij het Hof van Beroep tegen het vonnis van

de Rechtbank van Eerste Aanleg van 7 februari 2018, zodat de bestreden beslissing deels steunt op een

vonnis dat niet in kracht van gewijsde was getreden op het ogenblik van de beslissing. Hij meent dat de

commissaris-generaal hierdoor zijn motiveringsplicht schendt. Verzoeker benadrukt bovendien van

oordeel te zijn dat de feiten waarvoor hij werd veroordeeld door dit vonnis niet kunnen worden

gekwalificeerd als een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet.

2.1.2. In een aanvullende nota van 18 september 2019 voert verzoeker aan dat rekening dient te worden

gehouden met de paragrafen 144 tot 158 van het UNHCR “Handbook” en het EASO-rapport “Exclusion:

articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU”. Hij past deze informatie toe op zijn zaak.

Wat de veroordeling van 15 februari 2015 door de Correctionele Rechtbank te Nijvel betreft, gaat hij

achtereenvolgens in op de aard van de daad, de straf, de werkelijke schade en de toegepaste

procedureregels:

(1) Wat de aard van de daad betreft, voert verzoeker aan dat het feit van verkrachting een misdaad betreft

waarop een maximale gevangenisstraf staat van vijftien jaar, doch dat dit in casu het misdrijf

gecorrectionaliseerd werd. Hij meent dat, hoewel niet kan worden betwist dat het om een volstrekt

laakbaar misdrijf gaat, enkele verzachtende omstandigheden kunnen worden opgeworpen, namelijk de

feitelijke instemming van het slachtoffer, het feit dat verzoeker niet wist dat het slachtoffer minderjarig was,

en dat de feiten plaatsvonden in een culturele context waarbij de familie van het slachtoffer tot op zekere

hoogte kennis had van de feiten en hun huwelijkstoestemming had gegeven.

Verzoeker benadrukt bovendien dat in het kader van het strafonderzoek een psychiater werd gelast die

vaststelde dat verzoeker zwakbegaafd is en een geschat IQ heeft van 69. De protection officer had tijdens

het persoonlijk onderhoud geen kennis van deze omstandigheden en heeft door zijn gedrag meermaals

aangegeven dat deze hem niet interesseerden, volgens verzoeker. Nochtans heeft het psychiatrisch

verslag in belangrijke mate bijgedragen tot de strafmaat in het vonnis. Verzoeker wijst erop dat zijn

advocaat dit verslag heeft opgevraagd bij het parket, doch dat hij dit tot op heden nog niet in zijn bezit

heeft. Hij meent dat dit verslag deel moet uitmaken van het debat en dat de behandeling van zijn beroep

dient te worden geschorst zodat dit stuk kan worden neergelegd.

(2) Wat de straf betreft, wijst verzoeker erop dat hij veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van drie jaar

met probatie-uitstel, behoudens reeds uitgezeten de voorlopige hechtenis. Dit toont volgens verzoeker

aan dat rekening werd gehouden met de concrete omstandigheden van de zaak, zoals zijn psychische

gesteldheid. Hij meent dan ook dat “Het hoeft geen betoog dat een dergelijke bestraffing niet minder dan

een gunst betreft welke niet zomaar zou worden toegestaan en dat dit uiteraard relevant is voor de

beoordeling van de aanwezigheid van een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4 van de

vreemdelingenwet” en citeert hierbij uit het UNHCR “Handbook” en rechtspraak van de Raad. Hij besluit

dan ook dat het probatie-uitstel een sterke indicatie vormt dat er geen sprake is van een ernstig misdrijf

in de zin van artikel 55/4, § 1, c) van de Vreemdelingenwet.
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(3) Wat de toegepaste procedureregels betreft, wijst verzoeker op de “denaturatie welke op het misdrijf

werd toegepast naar een wanbedrijf”. Bovendien werd een psychiater aangesteld omdat de rechtbank te

Nijvel twijfelde aan verzoekers geestelijke bekwaamheid. Dit toont andermaal aan dat er geen sprake is

van een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, § 1, c) van de Vreemdelingenwet, aldus verzoeker.

(4) Wat de werkelijke schade betreft, meent verzoeker dat “[u]it het vonnis van 15 februari 2015 is het

moeilijk de werkelijke schade veroorzaakt aan het slachtoffer te distilleren”. Hij citeert uit dit vonnis en

wijst erop dat hieruit blijkt dat de feiten met instemming gepleegd werden en dat het slachtoffer reeds

eerder seksueel actief te zijn geweest.

Wat de veroordeling van 16 oktober 2018 door de Hof van Beroep te Gent betreft, gaat hij

achtereenvolgens in op de aard van de daad, de straf, de werkelijke schade en de toegepaste

procedureregels:

(1) Wat de aard van de daad betreft, merkt verzoeker op dat hij werd veroordeeld voor weerspannigheid

ten aanzien van de politie, hetgeen een wanbedrijf betreft dat wordt bestraft met een gevangenisstraf van

acht dagen tot zes maanden. Verzoeker meent dat hieruit blijkt dat het niet om een bijzonder ernstig

misdrijf gaat in de zin van artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet.

(2) Wat de straf betreft, benadrukt verzoeker dat hij veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van drie

maanden en dat hij werd vrijgesproken voor de tenlastelegging van diefstal. Verzoeker meent andermaal

dat een veroordeling tot weerspannigheid geen bijzonder ernstig misdrijf betreft in de zin van artikel 55/4

van de Vreemdelingenwet.

(3) Wat de toegepaste procedureregels betreft, stelt verzoeker dat “Uit de toegepaste procedureregels

blijkt niet dat het om een bijzonder ernstig misdrijf gaat.”

(4) Wat de werkelijke schade betreft, wijst verzoeker erop dat de politieagent een verwonding had aan de

knie met beperkte arbeidsongeschiktheid, zodat “[o]ok dit element draagt niet bij tot de kwalificatie van

een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4 VW.”

Verzoeker besluit nog dat hij goed geïntegreerd is in België, Nederlands spreekt en hier werkzaam is.

Bovendien wordt hij al jaren psychologisch opgevolgd, en legde hiervan een attest “Leerproject daders

van seksueel geweld” neer tijdens het persoonlijk onderhoud.

Wat het advies met betrekking tot de terugleiding betreft, meent verzoeker dat zijn hoorrecht werd

geschonden nu hem tijdens het persoonlijk onderhoud geen enkele vraag werden gesteld over zijn

opgeworpen gebrekkige medewerking.

Verzoeker legt in zijn aanvullende nota nog een kopie van zijn taskara met beëdigde vertaling (stuk 1)

neer.

2.1.3. Ter terechtzitting legt verzoeker de aanvullende nota opnieuw neer, waarbij het arrest van het Hof

van Beroep te Gent werd gevoegd.

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.



RvV X Pagina 12

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 […]

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,
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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

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.
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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).

De door verzoeker neergelegde taskara kan dan ook worden aanvaard ter betwisting van dit advies.

2.3. Waar verzoeker in het verzoekschrift vooreerst betoogt dat er tijdens het persoonlijk onderhoud in

hoofde van de protection officer sprake was van vooringenomenheid ten aanzien van verzoeker en dat

zijn zaak niet objectief werd onderzocht, merkt de Raad op dat het loutere feit dat men tijdens het interview

bepaalde kritische vragen stelt teneinde meer duidelijkheid te bekomen over bepaalde aspecten, niet wil

zeggen dat er sprake is van vooringenomenheid. De ambtenaren van het CGVS zijn onpartijdig en hebben

geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de verzoeker. Als

dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

De Raad merkt nog op dat, zelfs al valt niet uit te sluiten dat niet elk persoonlijk onderhoud in optimale

omstandigheden plaatsvindt, dan nog dient te worden aangetoond dat de aangeklaagde omstandigheden

de besluitvorming hebben bepaald of negatief beïnvloed. In casu merkt de Raad op dat verzoeker niet

toelicht welke feiten hij nog zou hebben aangehaald die een ander licht kunnen werpen op de vaststelling

dat verzoeker definitief veroordeeld werd voor een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/5/1, § 2, juncto

artikel 55/4, § 1, van de Vreemdelingenwet, noch welke redenen hij nog zou hebben opgeworpen tot

behoud van zijn subsidiaire beschermingsstatus. De Raad is van oordeel dat uit de notities van het

persoonlijk onderhoud blijkt dat verzoeker voldoende tijd gekregen heeft om de redenen voor het behoud

van zijn status toe lichten (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 9, p. 4-5). Verzoeker kan dan ook

niet gevolgd worden dat zijn hoorrecht hierdoor geschonden werd.

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 de informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 18 juni 2015 door de

Correctionele Rechtbank te Nijvel werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met probatie

uitstel van vijf jaar wegens verkrachting van een kind beneden de volle leeftijd van veertien jaar doch

boven de volle leeftijd van tien jaar en de aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging,

op een minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar (Landeninformatie, stuk 38, nr. 1).

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.

Verzoeker kan in zijn aanvullende nota niet ernstig voorhouden dat geen rekening werd gehouden met de

aard van de handeling, de werkelijke schade, de straf en de procedureregels die werden gebruikt om het

misdrijf te vervolgen. Uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-

generaal rekening heeft gehouden met de motivering van de strafmaat. De Raad merkt op dat het vonnis

van 18 juni 2015 vermeldt dat “Une peine de trois ans d’emprisonnement est adéquate au vu de l’extrême

gravité des actes commis à l’égard d’une enfant.” (Vrije vertaling: “Een gevangenisstraf van drie jaar wordt

beschouwd als gepast gezien de extreme ernst van de feiten gepleegd ten aanzien van een kind”) alsook

dat verzoeker “Il reste dans le déni des faits qu’il a commis et ne manifeste pas de regrets relatifs à son

comportement totalement inadéquat envers une enfant.” (Vrije vertaling: “Hij ontkent nog steeds de feiten

die hij begaan heeft en toont geen spijt over zijn totaal ongepaste gedrag ten opzichte van een kind”). De

Raad merkt verder nog op dat uit het UNHCR “Handbook”, waarnaar verzoeker bovendien zelf verwijst,

inzake de interpretatie van een ernstig niet-politiek misdrijf in de zin van artikel 1, F, (b), van het

Vluchtelingenverdrag stelt dat verkrachting zonder twijfel dient te worden gekwalificeerd als een ernstig

misdrijf.

De argumentatie in de aanvullende nota dat rekening dient te worden gehouden met “verzachtende

omstandigheden” in casu, zoals verzoekers zwakbegaafdheid en psychische bekwaamheid, de feitelijke

instemming van het slachtoffer en haar eerdere seksuele activiteiten, en verzoekers onwetendheid over

het feit dat het slachtoffer jonger was dan zestien jaar, benadrukt de Raad dat de beoordeling van de

feiten en de strafmaat toekomt aan de strafrechter, in casu de correctionele rechtbank te Nijvel (supra) en

geenszins aan de Raad.

De Raad is dan ook gebonden door de kwalificatie van de inbreuk en de vaststelling van de strafmaat die

blijkt uit het vonnis, waaruit de ernst van de door verzoeker gepleegde feiten blijkt.
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De strafrechter stelde bovendien vast dat uit het psychiatrisch verslag blijkt dat verzoeker een

onvolwassen persoonlijkheid en een pedagogische tekortkoming heeft en stelde verder vast dat hij

duidelijk nood had aan begeleiding en therapie, maar oordeelde desalniettemin dat een gevangenisstraf

van drie jaar (met probatie-uitstel gedurende vijf jaar) passend was. De Raad verleent verder geen uitstel

voor het neerleggen van een psychiatrisch verslag dat reeds beoordeeld werd door de strafrechter en in

rekening is genomen bij de kwalificatie van de inbreuk en de vaststelling van de strafmaat.

Verzoekers handelingen zijn geenszins te verzoenen met de humanitaire inslag van het subsidiaire

beschermingsstatuut en de daaruit voortvloeiende internationale bescherming. Gelet op de aard van het

misdrijf (de verkrachting van een minderjarige beneden de volle leeftijd van veertien jaar), de

straftoemeting (een effectieve gevangenisstraf van drie jaar met uitstel gedurende vijf jaar) en de

werkelijke schade (de schending van het recht op seksuele integriteit van minderjarigen) dient het door

verzoeker gepleegde misdrijf dan ook te worden gekwalificeerd als een ernstig misdrijf in de zin van artikel

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

Ook de overige elementen die verzoeker nog aanhaalt in de aanvullende nota, zijnde (i) het feit dat

verzoeker veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van drie jaar met een probatie-uitstel van vijf jaar, (ii)

de denaturatie die op het misdrijf werd toegepast naar een wanbedrijf, (iii) het door hem neergelegde

document “Leerproject daders van seksueel geweld” waaruit blijkt dat hij psychologisch werd opgevolgd

na de veroordeling en (iv) zijn integratie in België, merkt de Raad op dat deze elementen niet worden

betwist, doch geen afbreuk doen aan het oordeel in het vonnis van 18 juni 2015 en aldus naar het oordeel

van de Raad onvoldoende zwaarwichtig zijn om een ander licht te werpen op de ernst van de door

verzoeker gepleegde feiten. Bovendien is het element van integratie geen criterium dat verzoeker zelf

aanduidt als relevant voor de beoordeling van de ernst van het misdrijf.

Daarenboven merkt de Raad nog op dat uit het door verzoeker neergelegde arrest van het Hof van Beroep

te Gent van 16 oktober 2018 blijkt dat verzoeker tevens veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van

drie maanden wegens weerspannigheid tegen een politieagent, waarbij het Hof oordeelde dat verzoeker

niet in staat blijkt om zich, ondanks een zware veroordeling door de Correctionele Rechtbank van Nijvel,

normconform te gedragen.

De door verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud aangehaalde argumenten kunnen het behoud van

zijn subsidiaire beschermingsstatus niet wettigen. De commissaris-generaal kan worden bijgetreden waar

dienaangaande in de bestreden beslissing wordt overwogen als volgt:

“Zo beperkt u zich louter tot het herhalen van de feiten die reeds door de Correctionale rechtbank te Nijvel

werden beoordeeld en het herhalen dat u problemen had in Afghanistan en dat u daarom bescherming

vroeg en kreeg in België (CGVS, p. 4-5). Er moet evenwel worden benadrukt dat uw herkomst uit het

district Jalrez van de provincie Maydan Wardak en uw asielmotieven geenszins geloofwaardig werden

geacht door het CGVS en de RvV. De toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus was ingegeven

door de vaststelling dat in uw administratief dossier er elementen voorhanden zijn die het CGVS ertoe

aangezet hebben u de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 b van de Vreemdelingenwet

toe te kennen.”

Waar verzoeker in zijn aanvullende nota nog een taskara neerlegt ter staving van zijn identiteit en

herkomst uit het district Jalrez van de provincie Maydan Wardak, wijst de Raad er eerst op dat dit stuk

geen betrekking heeft op onderhavige beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus. In

de beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus van 19 januari 2015, werd bovendien

reeds geoordeeld dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers herkomst. De taskara, die onder

de vorm van een kleurenkopie werd gevoegd, heeft een bewijswaarde die minimaal is, omdat de inhoud

ervan gemakkelijk kan worden gemanipuleerd.

De door verzoeker aangehaalde argumenten en neergelegde documenten kunnen het behoud van zijn

subsidiaire beschermingsstatus niet wettigen.

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 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 19 januari 2015 toegekende subsidiaire

beschermingsstatus.
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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 negen oktober 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


