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nr. 228 187 van 29 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. TOP

Brederodestraat 146

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 13 augustus 2019 heeft

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

18 juli 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 11 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat L. TOP verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Irakese nationaliteit te bezitten, moslim van Arabische-Koerdische origine te zijn,

afkomstig uit Bagdad (Centraal-Irak).

U zou zijn opgegroeid in de wijk Karada Meryam waar uw vader een grillrestaurant genaamd “Zambur”

zou hebben uitgebaat. Het restaurant lag aan één van de ingangen van de ‘Groene Zone’ en was een

trekpleister voor leden van Irakese politie, bewakingsagenten en Amerikanen.
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In 2006 werd het restaurant voor het eerst doelwit van een aanslag. De zaak heropende evenwel in

2007. In 2010 kreeg u een dreigtelefoon. Jullie werden beschuldigd van landverraad omdat jullie zaken

deden met leden van de internationale troepenmacht alsook leden van de Irakese politiediensten. Op 4

december 2010 zou Z. S. A., mede-eigenaar van de zaak, zijn vermoord. Omstreeks 10 december 2010

verliet ook u Irak uit vrees te worden omgebracht. Op 23 december 2010 diende u bij de Belgische

autoriteiten een verzoek om internationale bescherming in.

Omdat er geen geloof werd gehecht aan de door u ingeroepen asielmotieven maar het CGVS van

oordeel was dat de situatie in uw regio van herkomst, zijnde Bagdad op dat moment onveilig was, werd

u op 5 juli 2011 de subsidiaire beschermingsstatus toegekend, zoals voorzien in art 48/4, §2, c) van de

gecoördineerde Vreemdelingenwet.

Op 17 december 2018 werd u door de Correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een

gevangenisstraf van 50 maanden wegens deelname aan enige activiteit van een terroristische groep

waarbij u, voor de periode van 1 juni 2014 tot en met 31 december 2016, wist dat uw deelname bijdroeg

tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf door de terroristische groep en voor de periode van 1

januari 2017 tot en met 6 juli 2017 wist of diende te weten dat uw deelname bijdroeg tot het plegen van

een misdaad of wanbedrijf door de terroristische groep.

Op 22 juni 2018 ontving het CGVS een brief waarin de Directeur-generaal van de Dienst

Vreemdelingenzaken de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verzocht om de

mogelijkheid van intrekking van uw subsidiaire beschermingsstatus te evalueren, en een advies te

geven in het kader van een eventuele verwijderingsmaatregel.

Op 21 mei 2019 werd u door het CGVS gehoord in de gevangenis van Antwerpen.

U verklaart te hebben gelogen over uw herkomst uit Bagdad. U stelt voorop afkomstig te zijn uit

Darbandikhan, gelegen in de provincie Suleymaniya, in de Koerdische Autonome Regio (KRG- gebied).

U verklaart dat u zich nooit schuldig heeft gemaakt aan deelname van enige activiteit van een

terroristische groepering, zijnde Islamitische Staat. U stelt voorop dat u op het moment van uw

arrestaties dronken was, dat u nooit naar de moskee bent geweest en dat u nooit enige activiteit in dit

verband heeft uitgevoerd.

U verklaart voorts dat u onmogelijk naar Irak kan terugkeren. U stelt voorop dat de Irakese autoriteiten

zowel in Bagdad als in Erbil (KRG-gebied) op de hoogte zijn van het feit dat u door de Belgische

autoriteiten werd veroordeeld voor deelname aan activiteiten van Islamitische staat. U vreest bij

terugkeer naar Irak, door de Irakese autoriteiten te worden gemarteld en te worden omgebracht. Bij

terugkeer naar KRG-gebied vreest u eveneens het slachtoffer te worden van bloedwraak vanwege de

families die familieleden hebben verloren door toedoen van Islamitische staat.

B. Motivering

Op 5 juli 2011 werd u de subsidiaire beschermingsstatus toegekend op grond van artikel 48/4, §2, c)

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

de vaststelling dat omwille van de toenmalige veiligheidssituatie in Centraal-Irak er voor burgers aldaar

een reëel risico bestond op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Uw afkomst uit

Centraal-Irak, in casu Bagdad, werd niet betwist en uw positie en situatie in Irak, uw hoedanigheid van

burger en het tekort aan bescherming en aan een reëel binnenlands vluchtalternatief werden

geloofwaardig geacht.

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

toegekend, uw status vandaag moet worden ingetrokken.

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.
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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.

Er dient te worden gewezen op een nieuw element in uw administratief dossier, meer bepaald een

vonnis van Correctionele rechtbank te Antwerpen op 17 december 2018.

Uit dit vonnis blijkt dat u veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 50 maanden wegens deelname

aan enige activiteit van een terroristische groep waarbij u, voor de periode van 1 juni 2014 tot en met 31

december 2016, wist dat uw deelname bijdroeg tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf door de

terroristische groep en voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 6 juli 2017 wist of diende te weten

wist dat uw deelname bijdroeg tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf door de terroristische

groep.

Uit de motivering van en de strafmaat bepaald in het voormelde vonnis blijkt duidelijk dat het ernstige

feiten betreft. Uit het gerechtelijk dossier bleek naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam dat u

strafbare feiten had gepleegd als lid van een terroristische groepering, zijnde Islamitische Staat (hierna

‘IS’). Zo was uit het afluisteren van gesprekken in de wagen van de eerste beklaagde gebleken dat hij

en u het aankopen van (concrete) wapens bespraken alsook het plegen van een aanslag met dodelijke

slachtoffers op een markt; en had u propaganda van IS verspreid. De rechtbank achtte al deze feiten

bewezen en oordeelde dat ze ernstig waren (vonnis d.d.17/12/2018, p.5, 7, 8). U werd veroordeeld tot

een hoofdgevangenisstraf van 50 maanden.

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.

U werd op 21 mei 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 de u eerder

toegekende subsidiaire beschermingsstatus niet rechtvaardigen.

U werpt vooraleerst op dat u zich schuldig heeft gemaakt aan herkomst- en identiteitsfraude. U blijkt X te

heten en niet XX zoals u liet optekenen bij uw verzoek om internationale bescherming in 2011. U legde

in dit verband een valse identiteitskaart en nationaliteitsbewijs voor. U verklaarde eveneens niet

afkomstig te zijn uit Bagdad, maar uit Darbandikhan, gelegen in Suleymaniya (KRG-gebied) (CGVS dd.

21 mei 2019, p. 3). Deze doen geen afbreuk aan de motieven op basis van de welke uw

subsidiaire beschermingsstatus dient te worden ingetrokken.

Voorts beperkt u zich tot het betwisten van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het vonnis van

de Correctionele rechtbank te Antwerpen van 17 december 2018. Gezien u herhaaldelijk opmerkt

onschuldig te zijn en onterecht te zijn veroordeeld, moet worden vastgesteld dat u, ondanks de

vaststellingen van de rechtbank, uw aandeel bij de gepleegde feiten blijft ontkennen en geenszins heeft

aangetoond tot inzicht te zijn gekomen en spijt te hebben van de gepleegde feiten. Er kan dan ook niet

worden gesteld dat er geen risico bestaat dat u zich in de toekomst niet opnieuw zal bezondigen aan

nieuwe strafbare feiten. Hoe het ook zij, voorgaande door u aangehaalde argumenten wijzigen niets aan

de vaststelling dat u wel degelijk werd veroordeeld, noch aan het feit dat de misdaad/wanbedrijf

waarvoor u werd veroordeeld een bijzonder ernstig misdrijf is. Deze elementen wettigen dan ook geen

geenszins een behoud van uw subsidiaire beschermingsstatus.

U verwijst voorts naar de problemen die u vreest te ondervinden bij terugkeer naar Irak. U stelt voorop

zowel de Iraakse autoriteit in Bagdad als in Erbil (KRG-gebied) te vrezen, gezien uw veroordeling voor

deelname aan activiteiten van Islamitische Staat. U verwijst hierbij naar de behandeling van

terreurverdachten door de Iraakse autoriteiten en vreest bij terugkeer hetzelfde lot van marteling en een

veroordeling tot de doodstraf te zullen ondergaan. Verder stelt u voorop in KRG-gebied de familieleden

te vrezen die geliefden hebben verloren door toedoen van Islamitische Staat. U vreest dat zij hun doden

gaan wreken en dat u hierbij het leven zal laten (CGVS dd. 21 mei 2019, p. 9-12). Deze elementen

werpen echter geen ander licht op de motieven om uw subsidiaire beschermingsstatus in te trekken. Zij

worden wel meegenomen in het advies aangaande een eventuele verwijdering van het Belgisch

grondgebied (cf. infra).
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Gezien u gelet op bovenstaande geen elementen aanbrengt die een behoud van uw subsidiaire

beschermingsstatus wettigen, wordt op grond van artikel 55/5/1§2, uw subsidiaire beschermingsstatus

ingetrokken.

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.

Het CGVS is van oordeel dat u noch direct of indirect mag worden teruggeleid naar Irak.

Een verwijderingsmaatregel is niet verenigbaar met de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

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

beschermingsstatus Ingetrokken”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In het eerste middel worden de volgende schendingen aangevoerd: “Schending van de artikelen 2

en de 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; juncto art.

55/5/1 §2, 1° en 62 van de vreemdelingenwet, juncto artikel 6.2 Europees Verdrag voor de Rechten van

de Mens”.

Verzoeker werkt het middel als volgt uit:

“[…]

De motivering van de bestreden beslissing is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering

Bestuurshandelingen zodat de CGVS hiermee de art. 2 en 3 van deze wet miskent.

Bovendien waarborgt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het vermoeden van

onschuld. Artikel 6, 2e lid van dit verdrag stelt: “Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt

voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan”.

Krachtens voornoemd artikel geldt het vermoeden van onschuld totdat de schuld bij wet bewezen is. Dit

algemeen rechtsbeginsel, dat internationaal wettelijk draagkracht kent, brengt met zich mee dat diegene

die wordt vervolgd, maar nog niet veroordeeld is, geacht wordt onschuldig te zijn totdat het bewijs van

zijn schuld geleverd wordt.

Aldus impliceert het vermoeden van onschuld een procesverplichting, namelijk dat een persoon niet

schuldig mag worden verklaard als zijn schuld niet is vastgesteld tijdens een procedure waarin hij zijn

procesrechten op grond van artikel 6 EVRM heeft kunnen laten gelden.

Dit vermoeden geldt zolang er geen uitspraak is gedaan over de grond van de zaak. (MINELLI v.

Zwitserland, EHRM 25 maart 1983, Publ. E.C.H.R., Serie A, vol. 62) Dit brengt bovendien met zich mee

dat externe instanties zich niet over de schuld van de verdachte mogen uitspreken.

In casu is er nog geen sprake van een definitieve veroordeling van verzoekende partij.

Verwerende partij gaat er van uit dat verzoeker definitief veroordeeld is door de Correctionele rechtbank

te Antwerpen. Echter heeft verzoeker op 08/01/2019 hoger beroep aangetekend tegen het vonnis dd.

17/12/2018 van de Correctionele rechtbank te Antwerpen.

Dit gegeven werd door verwerende partij op geen enkel moment nagekeken en er wordt in de bestreden

beslissing enkel rekening gehouden met het correctionele vonnis. Doch is dit vonnis niet definitief en

dient het Hof van Beroep te Antwerpen nog uitspraak te doen in de zaak. De bestreden beslissing gaat

uit van foutieve gegevens.

Het dossier werd op de zitting van 13/06/2019 behandeld en er zal een arrest volgen op 12/09/2019.

Verzoeker is tot op heden nog niet definitief veroordeeld voor deelname aan activiteiten van een

terroristische groepering.

[…]”.

In het tweede middel worden navolgende schendingen aangevoerd: “Schending van artikel 8 EVRM

juncto het evenredigheidsbeginsel, schending zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk

bestuur en van de verplichting geen onredelijke beslissingen te nemen. Schending van de artikelen 2 en

3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen”.

Verzoeker stelt in het middel:
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“[…]

In de bestreden beslissing is er geen spoor te bekennen van een mogelijke afweging van het privé-en

gezinsleven. Ter motivering in de bestreden beslissing wordt er enkel aangehaald dat verzoeker een

veroordeling heeft opgelopen. Uit de bestreden beslissing kan niet worden afgeleid dat er rekening werd

gehouden met het privéleven van verzoeker.

Verzoeker is ruim 8 jaar geleden toegekomen op het Belgisch grondgebied. Vanaf dat moment is

verzoeker meteen beginnen werken.

Bovendien had verzoeker ook een woonst gevonden en het huurcontract reeds ondertekend.

Verzoeker was van plan om zijn leven hier verder uit te bouwen.

Art. 8 EVRM stelt dat eenieder het recht heeft op een eerbiediging van het privé-en gezinsleven en dat

een inmenging van enig openbaar gezag enkel toegestaan is al het bij wet voorzien en nodig is in een

democratische samenleving in het belang van ’s lands veiligheid, openbare orde, of het economisch

welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de

bescherming van de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Art. 8 EVRM is direct toepasbaar in het Belgisch intern recht.

Art. 8 EVRM impliceert wel degelijk een verblijfsrecht (EHRM 21 JUNI 1988, Berrehab t. Nederland)

Bovendien kent het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vaste rechtspraak die stelt dat de

beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke afweging

maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of het nu een

negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Rekening houdend met het feit enerzijds dat de

vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het EVRM, te maken

heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002,

Conka/België, § 83) Bovendien primeert dit artikel op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22

december 2010, nr. 210.029)!Het moge duidelijk zijn dat er in casu geen billijke belangenafweging heeft

plaatsgevonden.

De beslissing van de CGVS, zonder hierbij nog maar enige onderzoek aan de dag te leggen, om de

subsidiaire beschermingsstatus van verzoeker in te trekken en België uit te sturen, kan op geen enkele

manier als proportioneel en evenredig worden bestempeld.

Bij een kwetsbare situatie zoals deze, waarbij verzoeker reeds lange tijd in België woont, is het bijzonder

opmerkelijk dat er in de bestreden beslissing geen spoor van het recht op gezinsleven terug te vinden is.

Het is aan de bestuurlijke overheid om een proportionele afweging te maken, wat uiteraard ook terug te

vinden moet zijn de motivering.

Maar integendeel, er wordt door verwerende partij zelfs niet aangehaald dat er sprake is van een recht

op gezins-en privéleven in hoofde van verzoeker. Aldus kan evenmin sprake zijn van een concrete

afwegingen van belangen.

Bovendien kent de bestreden beslissing een tegenstrijdigheid. Immers, er bestaat een tegenstrijdigheid

tussen de motivatie van de bestreden beslissing en de conclusie van het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen.

Het Commissariaat-generaal concludeert in haar beslissing dat op grond van artikel 55/5/1 § 2, 1° van

de vreemdelingenwet de aan hem toegekende subsidiaire beschermingsstatus wordt ingetrokken, terwijl

in dezelfde beslissing het volgende wordt gesteld:.

“Het CGVS is van oordeel dat u noch direct of indirect mag worden teruggeleid naar Irak. Een

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

Daar verzoeker zijn subsidiaire beschermingsstatus wordt ingetrokken en aldus niet meer legaal in het

Rijk kan verblijven, is het erg opmerkelijk dat de CGVS van oordeel is dat er onder geen beding een

terugleiding kan plaatsvinden. De vraag in deze is hoe het dan verder moet met het verblijf van

betrokkene, daar het CGVS zelf onderstreept dat een terugleiding naar Irak een te groot risico zou

inhouden.

Verzoeker zou namelijk in Irak een groot risico lopen om gefolterd of omgebracht te worden, met de

reden dat er een onderzoek heeft gelopen naar deelname aan activiteiten van een terroristische

organisatie.

[…]”.

Beoordeling

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft.
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De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing

worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doet in het kader van onderhavig beroep geen

uitspraak over een terugleidings- of verwijderingsmaatregel, noch over burgerlijke rechten of de

gegrondheid van een strafvervolging. Hij beschikt over een gebonden bevoegdheid en gaat louter na of

in hoofde van verzoeker al dan niet is voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning, de intrekking of

opheffing van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus.

De schending van artikel 8 van het EVRM en de principes die betrekking hebben op de mogelijke

verwijdering worden derhalve niet dienstig aangevoerd.

2.2.3. De bestreden beslissing besluit tot de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus op basis

van artikel 55/5/1, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet.

Dit artikel bepaalt: “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 55/4, §§ 1 en 2 van de Vreemdelingenwet bepalen:

“§1 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.

§ 2. Een vreemdeling wordt ook uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer hij een

gevaar voor de samenleving of voor de nationale veiligheid vormt.”

2.2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt de aan verzoeker toegekende subsidiaire

beschermingsstatus ingetrokken op basis van volgende redengeving:

“Er dient te worden gewezen op een nieuw element in uw administratief dossier, meer bepaald een

vonnis van Correctionele rechtbank te Antwerpen op 17 december 2018.

Uit dit vonnis blijkt dat u veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 50 maanden wegens deelname

aan enige activiteit van een terroristische groep waarbij u, voor de periode van 1 juni 2014 tot en met 31

december 2016, wist dat uw deelname bijdroeg tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf door de

terroristische groep en voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 6 juli 2017 wist of diende te weten

wist dat uw deelname bijdroeg tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf door de terroristische

groep.

Uit de motivering van en de strafmaat bepaald in het voormelde vonnis blijkt duidelijk dat het ernstige

feiten betreft. Uit het gerechtelijk dossier bleek naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam dat u

strafbare feiten had gepleegd als lid van een terroristische groepering, zijnde Islamitische Staat (hierna

‘IS’). Zo was uit het afluisteren van gesprekken in de wagen van de eerste beklaagde gebleken dat hij

en u het aankopen van (concrete) wapens bespraken alsook het plegen van een aanslag met dodelijke

slachtoffers op een markt; en had u propaganda van IS verspreid. De rechtbank achtte al deze feiten

bewezen en oordeelde dat ze ernstig waren (vonnis d.d.17/12/2018, p.5, 7, 8). U werd veroordeeld tot

een hoofdgevangenisstraf van 50 maanden.

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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Verzoeker voert aan dat hij op 8 januari 2019 hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van 17

december 2018 van de correctionele rechtbank te Antwerpen; het dossier werd op de zitting van 13 juni

2019 behandeld en er is een arrest voorzien op 12 september 2019.

Ter zitting blijkt dat zowel verzoekers raadsvrouw als verweerder meedelen dat het voorziene arrest

inderdaad op 12 september 2019 werd uitgesproken. Verzoekers raadsvrouw en verweerder delen mee

dat de strafmaat in beroep niet werd veranderd en dat verzoeker aldus andermaal werd veroordeeld tot

50 maanden hoofdgevangenisstraf.

Ingevolge de mededelingen van de partijen ter zitting inzake voormeld arrest van het Hof van Beroep te

Antwerpen blijkt dat de beslissing terecht argumenteert dat het misdrijf waarvoor verzoeker werd

veroordeeld een ernstig misdrijf betreft dat valt onder artikel 55/4, § 1, c) van de Vreemdelingenwet.

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

van het plegen van een ernstig misdrijf verantwoorden. De subsidiaire beschermingsstatus wordt dan

ook op grond van artikel 55/5/1, § 2, terecht ingetrokken.

Gelet op het voorgaande, heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

overeenkomstig artikel 55/5/1, § 2, 1° juncto artikel 55/4, § 1, c) van de Vreemdelingenwet terecht

besloten tot de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus van verzoeker.

2.2.5. Artikel 55/4, § 4, van de Vreemdelingenwet bepaalt: “Wanneer de Commissaris-generaal uitsluit

van subsidiaire beschermingsstatus, verstrekt hij in het kader van zijn beslissing een advies over de

verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4.” Verweerder heeft in de

bestreden beslissing een advies gegeven inzake de verenigbaarheid met een verwijderingsmaatregel.

Het tweede onderdeel van de bestreden beslissing vloeit voort uit artikel 55/5/1, § 3 van de

Vreemdelingenwet.

Krachtens deze bepaling verstrekt de commissaris-generaal, wanneer hij van oordeel is dat de

subsidiaire beschermingsstatus dient ingetrokken te worden op grond van artikel 55/5/1, § 1 of § 2, 1°,

een advies over de vraag of een verwijderingsmaatregel naar het land van herkomst van de betrokkene

in overeenstemming is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker kan het advies dat de commissaris-generaal op grond van voormelde bepaling verstrekte,

gezien dit advies luidt dat een verwijderingsmaatregel niet verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, in casu niet aanvechten.

De Raad verwijst te dezen ten overvloede naar rechtspraak van de Raad van State waarin met

betrekking tot het advies over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3

en 48/4 het volgende werd gesteld:

“Al komt dit advies voor in de beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus als

instrumentum, het is te onderscheiden van die beslissing als negotium. Enerzijds vormt de beslissing tot

intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus enkel een beslissing tot intrekking van die status en

houdt ze geen verwijderingsmaatregel in, anderzijds gaat het advies van de commissaris-generaal

slechts vooraf aan een eventuele door de bevoegde overheid afzonderlijk te nemen

verwijderingsmaatregel. Het advies is niet bindend en wijzigt de rechtstoestand van de betrokkene niet.

Bijgevolg vormt het advies geen aanvechtbare rechtshandeling” (RvS 24 mei 2016, nr. 234.824).

Het voormelde advies, verstrekt door de commissaris-generaal, is in het kader van onderhavige

beroepsprocedure aldus hoe dan ook niet aanvechtbaar.

2.2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De intrekking van de status van subsidiaire bescherming wordt bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig oktober tweeduizend

negentien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


