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nr. 229 979 van 9 december 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. BRIJS

Moskoustraat 2

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 27 december 2018

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

staatlozen van 28 november 2018.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 januari 2019 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 november 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

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

G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, werd op 21 mei 2012 als vluchteling

erkend.

1.2. Op 10 oktober 2016 werd verzoeker door de Correctionele rechtbank te Nijvel veroordeeld tot een

gevangenisstraf van 7 maanden (met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar) voor feiten van

huiselijk geweld.
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Verzoeker werd op 13 december 2017 definitief veroordeeld door het Hof van Beroep te Brussel tot een

effectieve gevangenisstraf van 7 jaar voor verboden wapendracht en poging tot doodslag.

1.3. Bij schrijven van 13 juni 2018, door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen ontvangen op 22 juni 2018, verzocht de Directeur Generaal van de Dienst

Vreemdelingenzaken de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen om verzoekers

vluchtelingenstatus in te trekken op basis van de artikelen 49, §2, lid 2 en 55/3/1, §1 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen.

1.4. Verzoeker werd op 3 oktober 2018 in de strafinstelling van Leuze-en-Hainaut gehoord door het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen teneinde hem de gelegenheid te geven

om mondeling op dit element te reageren en de redenen aan te halen tot behoud van zijn status.

1.5. Op 28 november 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus. Deze beslissing werd op 29 november 2018

aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Albanees staatsburger afkomstig uit Katuni i Ri, Kruje. U bent geboren onder de naam A.(…)

F.(…). Nadat uw broer in aanvaring was gekomen met T.(…) B.(…), een hoge officier van de dienst

corruptiebestrijding, liet u in 2006 uw familienaam wijzigen in G.(…). In 2009 liet u uw voornaam

veranderen in uw doopnaam M.(…). Op 22 september 2011 diende u een verzoek om internationale

bescherming in België in. In het kader van uw verzoek verklaarde u bij een terugkeer naar Albanië te

vrezen voor uw leven wegens bloedvetes met de families N.(…), T.(…) en D.(…). U werd door het

Commissariaat-generaal op 22 mei 2012 erkend als vluchteling.

U werd op 10 oktober 2015 definitie veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Nijvel tot een

gevangenisstraf van 7 maanden (met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar) voor feiten van

huiselijk geweld.

U werd vervolgens op 13 december 2017 definitief veroordeeld door het Hof van Beroep te Brussel tot

een effectieve gevangenisstraf van 7 jaar voor verboden wapendracht en poging tot doodslag.

Op 22 juni 2018 ontving het CGVS een brief waarin de Staatssecretaris de Commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en staatlozen verzocht om de mogelijkheid van intrekking van uw vluchtelingenstatus te

evalueren, en een advies te geven in het kader van een eventuele verwijderingsmaatregel.

In deze brief wijst de DVZ er op dat u op 30 november 2006 door het Hof van Beroep te Bologna (Italië)

veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor inbreuken op de wapenwetgeving en diverse

feiten van diefstal. U ben bovendien op 7 februari 2007 veroordeeld dor de Correctionele rechtbank te

Gallarate (Italië) tot een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar voor inbreuken op de wapenwetgeving,

heling; het toebrengen van slagen en verwondingen aan ministerieel ambtenaar, agent, drager van de

openbare macht, of persoon met openbare hoedanigheid, diefstal en het gebruik van valse stukken.

In het kader van het hierop in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut op 3 oktober 2018 georganiseerde

onderhoud verklaarde u dat uw vrees voor de families N.(…), T.(…) en D.(…) nog steeds actueel is. Er

werden immers geen verzoeningspogingen ondernomen. U gaat er dan ook van uit dat de families nog

steeds bloedwraak willen nemen.

Voorts verwees u naar een incident in Lezhe in augustus 2015 waarvan uw broer A.(…) het slachtoffer

werd. Bij het verlaten van een trouwfeest werd hij voor de ogen van zijn echtgenote beschoten werd

door vijf gemaskerde personen, gewapend met kalashnikovs. Als bij wonder raakte hij enkel gewond

aan zijn gezicht. Aangezien hij de aanslag overleefde, vermoedt u dat de daders niet zozeer gezocht

moeten worden bij de families N.(…), T.(…) of D.(…) maar eerder bij de Albanese geheime dienst of in

de kringen van T.(…) B.(…).
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Gevraagd naar uw vrees in geval van terugkeer naar Albanië verklaarde u verder dat uw ex-echtgenote

en haar familie vreest.

Op 20 november 2015 was u samen met uw ex-echtgenote en uw kinderen op bezoek bij familie van uw

ex in Amsterdam. In het huis lag een kilogram cocaïne, die nat geworden was, te drogen op een

radiator. Per ongeluk zette uw zoontje zijn handen erin, waarna hij zijn handen in zijn mond stak. Deze

feiten gaven aanleiding tot een felle ruzie tussen u en uw ex-echtgenote. Op 2 december 2015 legde zij

klacht neer tegen u bij de politie van Tubize. Zij beschuldigde u ervan haar met de dood bedreigd t

hebben en vroeg bescherming. U van uw kant verklaarde aan de politie dat de ruzie met uw ex

terugging op de cocaïnehandel in het huis van haar familie in Amsterdam. Toch werd u gearresteerd.

Daarop vertelde zij aan haar familie dat u de spion was die verklaringen tegen haar familie had

afgelegd. Op 19 mei 2016 legde u een klacht tegen uw ex neer wegens bedreigingen per sms door

familieleden van uw ex. Op 12 juni 2016 werd u in Brussel aangevallen door onbekende

personen waarvan u vermoedt dat ze werden ingehuurd door de familie van uw ex. U liep daarbij een

breuk aan een vinger en verwondingen in het gezicht op. Op 10 oktober 2016 werd u opnieuw

aangevallen in Brussel door onbekenden. U deed aangifte van de feiten maar er gebeurde niets mee.

Sinds december 2017 bent u officieel uit de echt gescheiden. Door heel deze historie is de moeder van

uw kinderen uw grootste vijand geworden. Tijdens uw verblijf in België werden drie zaken tegen u

geopend in Albanië. Op 14 juni 2016 werd het ouderlijk huis van uw ex in Lezhe beschoten. Op 13 juli

2016 werd er opnieuw een aanslag gepleegd op hetzelfde huis, deze keer met twee explosieven. Eind

augustus of begin september 2016 werd er een aanslag gepleegd met een handgranaat op haar tantes

en nonkels. U bent officieel in beschuldiging gesteld verantwoordelijk te zijn voor deze drie aanslagen. U

riskeert 10 tot 20 jaar cel voor verboden wapenbezit en poging tot moord. Nochtans bent u sinds 19

september 2011 nooit meer in Albanië geweest.

Tijdens uw onderhoud legde u een kopie van het proces-verbaal d.d. 2 december 2015 neer met

betrekking tot uw arrestatie.

Na het onderhoud maakte uw advocaat nog volgende stukken over: een kopie van uw klacht d.d. 12 juni

2016 inzake slagen en verwondingen waarvan u het slachtoffer werd; een kopie van uw klacht van 9

oktober 2016 inzake slagen en verwondingen waarvan u het slachtoffer werd; en een kopie van uw

volmacht aan de Italiaanse advocaat, meester C.(…).

B. Motivering

U werd op 22 mei 2012 erkend als vluchteling.

Er dient te worden opgemerkt dat, niettegenstaande u erkend werd als vluchteling, u heden de

vluchtelingenstatus moet ingetrokken worden.

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

het arrest van het Hof van Beroep te Brussel d.d. 13 december 2017. Uit dit arrest blijkt dat u definitief

veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf van 7 jaar voor verboden wapendracht en poging

tot doodslag.

Artikel 55/3/1, § 1 van de vreemdelingenwet stipuleert dat de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus kan intrekken indien de vreemdeling een gevaar

vormt voor de samenleving, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf. 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 arrest van 13 december 2017.

Uit voornoemd arrest blijkt dat u veroordeeld werd door het Hof van Beroep te Brussel voor uw

betrokkenheid bij een uit de hand gelopen vechtpartij in de nacht van 19 op 20 december 2016 te

Brussel. U zou er naar aanleiding van een discussie over de te draaien muziek in een café met een mes

uitgehaald hebben naar het slachtoffer. U zou hierbij een vitale zone, de achterzijde van zijn linkeroor

geraakt hebben, wat onder meer een verlamming veroorzaakte aan het linkerdeel van het aangezicht

van het slachtoffer. Het Hof van Beroep oordeelde dat de feiten niet alleen bijzonder zwaarwichtig zijn,

maar ook de nodige verbazing wekken gezien zij hun oorsprong vonden in een banaal en verbaal

dispuut over de muziekkeuze. Het Hof oordeelde dat uw reactie, waarbij u een scherp instrument greep

om uw gesprekspartner in zijn achterhoofd te raken, op geen enkele manier te rechtvaardigen viel, en
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dat u zich er van bewust had moeten zijn dat u door het toebrengen van een zeer gewelddadige slag op

een vitaal zone van het lichaam van uw gesprekspartner, het slachtoffer had kunnen doden. Gelet op (i)

de bijzonder ernst van de door u gepleegde feiten, waarbij de fysieke integriteit van uw slachtoffer zeer

ernstig en blijvend werd aangetast, (ii) de beoordeling van deze feiten door de rechtbank en (iii) op de

toegekende strafmaat kan er niet betwijfeld worden dat het misdrijf waarvoor u op 13 december 2017

definitief veroordeeld werd, een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/3/1, § 1 van de

vreemdelingenwet betreft.

Dit misdrijf is daarenboven dermate ernstig dat deze vaststelling an sich reeds voldoende is om te

stellen dat u een gevaar voor de samenleving vormt. Uit uw persoonlijk gedrag blijkt bovendien dat u

geen enkele vorm van respect heeft voor de fysieke integriteit van anderen, dat u er niet voor

terugschrikt om zelfs voor een zeer banale reden fors fysiek en disproportioneel zwaar geweld te

gebruiken, en er evenmin voor terugdeinst een wapen te gebruiken. De vaststelling dat u

bovendien in 2016 in België veroordeeld werd voor feiten van huiselijk geweld, alsook in Italië tot

tweemaal toe strafrechtelijk veroordeeld werd, wijst er bovendien op dat u geen lessen trekt uit uw

veroordelingen en dat u de ernst van uw daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te

begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. Uit uw persoonlijk handelen komt dan

ook een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren

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

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat u een gevaar vormt voor de

samenleving omdat u definitief veroordeeld bent voor een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel

55/3/1, §1 van de vreemdelingenwet. Bijgevolg dient de vluchtelingenstatus die u eerder werd

toegekend, heden te worden ingetrokken.

Teneinde u de kans te bieden elementen voor het eventuele behoud van uw vluchtelingenstatus aan te

brengen, werd u op 6 september 2018 opgeroepen om op 3 oktober 2018 gehoord te worden door een

medewerker van het CGVS.

De redenen die u heeft aangebracht voor het behoud van uw status kunnen een behoud van uw

internationale beschermingsstatus echter niet wettigen.

Betreffende uw verklaring dat u nooit geweld hebt gebruikt tegen uw ex-echtgenote en dat de

Correctionele Rechtbank van Nijvel geen rekening hield met uw verklaringen (CGVS, p. 4-5), dient te

worden herhaald dat het CGVS gebonden is door de kwalificatie van de inbreuk en de vaststelling van

de strafmaat bepaald in het in kracht van gewijsde gegane arrest van 10 oktober 2016 van de

Correctionele Rechtbank van Nijvel.

Betreffende de valse beschuldigingen door de familie van uw ex, ten gevolge van de spanningen tussen

u en haar, dient vooreerst te worden opgemerkt dat het weinig aannemelijk is dat u van niet minder dan

drie aanslagen in Albanië zou worden beschuldigd terwijl u naar eigen zeggen in België verbleef (CGVS,

p. 6). Bovendien moet worden vastgesteld dat u hiervan geen enkel begin van bewijs aanbracht.

Nochtans stelde u officieel in beschuldiging gesteld te zijn geweest en zouden uw broers in het kader

hiervan ook zijn meegenomen naar het politiecommissariaat voor ondervraging. U kon ook niet zeggen

of deze zaak of zaken al ingeleid waren bij de rechtbank (CGVS, p. 7). Er kan dan ook geen enkel

geloof gehecht worden aan uw verklaringen hieromtrent.

Gelet op het bovenstaande brengt u geen elementen aan die een behoud van uw vluchtelingenstatus

wettigen.

Wanneer de Commissaris-generaal de vluchtelingenstatus intrekt op grond van artikel 55/3/1, § 1 dient

hij op grond van artikel 55/3/1 §3 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 Albanië.

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

Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/3/1 §1 van de Vreemdelingenwet wordt uw vluchtelingenstatus ingetrokken.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 18 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie en artikel 78, 1ste paragraaf van het Verdrag inzake de werking van

de Europese Unie juncto artikel 1 van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen,

voert verzoeker aan dat zijn vluchtelingenstatus werd ingetrokken op grond van artikel 55/3/1, § 1 van

de Vreemdelingenwet. Deze bepaling werd ingevoerd ter omzetting van artikel 14, § 4 van Richtlijn

2011/95/EU 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. Verzoeker wijst erop dat deze Raad op 10 februari 2017

verschillende prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de EU omtrent de

compatibiliteit van artikel 14, lid 4 van Richtlijn 2011/95/EU met artikel 18 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie en artikel 78, 1ste paragraaf van het Verdrag inzake de werking van

de Europese Unie, die vereisen dat artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag wordt gerespecteerd (arrest

nr. 182.109). De Raad stelde zich met name de vraag of met het voorzien van deze intrekkingsgronden

geen nieuwe uitsluitingsgronden werden ingevoerd die niet voorzien zijn in artikel 1, F van het

Vluchtelingenverdrag en heeft de volgende prejudiciële vragen geformuleerd: “Partant, au vu de ce qui a

été développé supra, le Conseil estime que se pose la question de la validité de l'article 14, § 4, de la

directive 2011/95/UE, transposé en droit belge par l'article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980, par

rapport à l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 78, § 1 er,

du TFUE, lesquels imposent de respecter la Convention de Genève, en particulier l'article 1er, A et F. Le

Conseil n'étant pas lui-même compétent pour invalider un acte de droit dérivé de l'Union européenne, ii

estime nécessaire d'effectuer un renvoi préjudiciel en validité à la Cour de justice de l'Union

européenne, en vertu de l'article 267 du TFUE. Il s'avère donc nécessaire de poser les questions

suivantes en vue d'une décision préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

L'article 14, § 4, de la directive 2011/95/CE est-ii compatible avec l'article 18 de la Charte des droits

fondamentaux et l'article 78, § 1 er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne?

Et à ce titre :

A. Faut-il interpréter l’article 14, § 4, de la directive 2011/95/CE comme créant une nouvelle clause

d’exclusion au statut de réfugié prévu à l’article 13 de la même directive et, par conséquent, à l’article

1er, A, de la Convention de Genève?

B. Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question A, l’article 14, § 4, ainsi

interprété est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, § 1er,

du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du

droit européen dérivé à la Convention de Genève, dont la clause d’exclusion, prévue à l’article 1er, F,

est formulée de façon exhaustive et est d’interprétation stricte?

C. Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative à la question A, faut-il interpréter l’article

14, § 4, de la directive 2011/95/UE comme instaurant un motif de retrait du statut de réfugié qui n’est

pas prévu dans la Convention de Genève, dont le respect est imposé par les articles 18 de la Charte

des droits fondamentaux et 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne?

D. Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question C, l’article 14, § 4, de la

directive précitée est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, §

1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la

conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève, puisqu’il instaure un motif de retrait du

statut de réfugié qui, non seulement n’est pas prévu par la Convention de Genève, mais en outre n’y

trouve aucun fondement?

E. Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative aux questions A et C, comment interpréter

l’article 14, § 4, de la directive précitée de manière conforme à l’article 18 de la Charte et à l’article 78, §

1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la

conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève?” Daar het antwoord op deze

prejudiciële vragen substantiële gevolgen kan hebben op de uitkomst van huidige procedure, verzoekt

verzoeker dat de Raad het onderzoek van huidig beroep aanhoudt totdat het Hof zich heeft

uitgesproken over de geformuleerde prejudiciële vragen. Indien het Hof met name erkent dat nieuwe

uitsluitingsgronden werden gecreëerd die niet voorzien zijn in artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, is

artikel 14, lid 4 van Richtlijn 2011/95/EU in strijd met het een hogere bepaling van internationaal recht.

Ten gevolge hiervan zou ook artikel 55/3/1, § 1 van de Vreemdelingenwet strijdig zijn met het

Vluchtelingenverdrag en zou het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich

bijgevolg niet meer kunnen steunen op artikel 55/3/1, § 1 van de Vreemdelingenwet om zijn

vluchtelingenstatus in te trekken.
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2.2. In een tweede middel, afgeleid uit artikel 14, § 4 van Richtlijn 2011/95/EU 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,

merkt verzoeker op dat de intrekking van de vluchtelingenstatus gebeurt met terugwerkende kracht (ex

tunc), wat betekent dat een beslissing nooit bestaan heeft, dit in tegenstelling tot de opheffing van de

vluchtelingenstatus die uitwerking heeft vanaf de beslissing (ex nunc), dit wil zeggen dat de beslissing

tot op het moment van de beslissing wel bestaan heeft (zie advies van de afdeling wetgeving van de

Raad van State op het wetsontwerp, Kamer 2014-15, 1197/1, 40). De wetgever heeft met artikel 55/3/1,

§ 1 van de Vreemdelingenwet artikel 14, § 4 van Richtlijn 2011/95/EU willen omzetten. Krachtens artikel

14, § 4 kunnen de lidstaten “de door een regerings-, administratieve, rechterlijke of quasi-rechterlijke

instantie aan een vluchteling verleende status intrekken, beëindigen of weigeren te verlengen wanneer:

a) er goede redenen bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de veiligheid van de lidstaat

waar hij zich bevindt;

b) hij een gevaar vormt voor de samenleving van die lidstaat, omdat hij definitief veroordeeld is voor een

bijzonder ernstig misdrijf.” Deze bepaling specifieert bijgevolg niet of de vluchtelingenstatus in dergelijk

geval moet worden ingetrokken, beëindigd, dan wel geweigerd om te verlengen. De eerste en derde

paragraaf van deze bepaling voorzien ook dat de verleende vluchtelingenstatus wordt ingetrokken,

beëindigd of geweigerd te verlengen, in het eerste geval indien hij volgens de criteria van artikel 11 geen

vluchteling meer is (dit is in het geval van gewijzigde omstandigheden waaronder de bescherming niet

langer nodig is), en in het andere geval indien, nadat hem de vluchtelingenstatus werd verleend,

vastgesteld is dat hij had moeten uitgesloten worden overeenkomstig artikel 12 of erkend werd op grond

van verkeerde weergave van feiten of van valse documenten. Het eerste lid werd omgezet in artikel 55/3

dat voorziet in de opheffing van de vluchtelingenstatus. Het derde lid werd omgezet in artikel 55/3/1, § 2

dat ook voorziet in de intrekking van de vluchtelingenstatus. De wetgever heeft niet uitgelegd waarom hij

voor de omzetting van paragraaf 1 heeft voorzien in de opheffing, en voor paragraaf 3 en 4 de

intrekking. Zoals hiervoor uiteengezet, hebben deze nochtans een verschillende betekenis en

verschillende rechtsgevolgen. In de situaties voorzien in paragraaf 4 van artikel 14 gaat het volgens

verzoeker om feiten die plaatsvonden na de erkenning van de vluchtelingenstatus. Hij acht het bijgevolg

logisch dat een onderzoek ex nunc zou moeten worden toegepast, aangezien deze feiten niet tot gevolg

kunnen hebben dat de vluchtelingenstatus met terugwerkende kracht moet worden ingetrokken.

Dienvolgens stelt de vraag zich of de omzetting van artikel 14, § 4 van de Richtlijn in artikel 55/3/1, § 1

Vreemdelingenwet wel richtlijnconform is. Om de conformiteit van artikel 55/3/1, § 1 van de

Vreemdelingenwet met artikel 14, § 4 van Richtlijn 2011/95/EU te kunnen bepalen, vraagt verzoeker om

volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie omtrent de correcte interpretatie van deze

bepaling: “Dient artikel 14, § 4 van richtlijn 2011/95/EU aldus geïnterpreteerd te worden dat, wanneer na

de toekenning van deze status er goede redenen bestaan om de vreemdeling te beschouwen als een

gevaar voor de veiligheid van de lidstaat of een gevaar vormt voor de samenleving van de lidstaat

omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf, er een beslissing genomen wordt

waarbij na een onderzoek ex tunc de vluchtelingenstatus ingetrokken kan worden in plaats van een

onderzoek ex nunc?”

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 55/3/1, § 1 en 57/6/7, § 2, 3de lid

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

en verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), de motiveringsplicht zoals voorzien in artikel 62

van de Vreemdelingenwet en de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de zorgvuldigheidsplicht, merkt verzoeker op

dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de mening toegedaan is dat hij

een gevaar voor de samenleving vormt ten gevolge van het misdrijf waarvoor hij door het Hof van

Beroep te Brussel op 13 december 2017 werd veroordeeld. Daarenboven stelt het Commissariaat-

generaal ook dat uit zijn handelen een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke criminele

ingesteldheid naar voren komt waardoor het niet uit te sluiten zou vallen dat hij dergelijk gedrag in de

toekomst zou herhalen. Het Commissariaat-generaal houdt hierbij in het bijzonder rekening met

veroordelingen die verzoeker heeft opgelopen in Italië. Verzoeker kan zich niet vinden in deze

motivering.

In een eerste onderdeel voert verzoeker aan dat noch Richtlijn 2011/95/EU, noch de Belgische

wetgeving het begrip “gevaar voor de samenleving” duiden. De memorie van toelichting benadrukt wel

dat “de weigerings- of uitsluitingsgevallen die worden gerechtvaardigd door een gevaar voor de

samenleving of de nationale veiligheid, slechts op een beperkt aantal situaties betrekking moeten

hebben of zelfs helemaal uitzonderlijk moeten blijven” (Parl. St. Kamer 22 juni 2015, nr. 54-1197/001,
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16). Het is naar mening van verzoeker dan ook duidelijk dat deze intrekkingsgrond bijgevolg restrictief

moet worden geïnterpreteerd en slechts uitzonderlijk moet worden toegepast. Dit vloeit ook voort uit de

vaststelling dat het een uitzonderingsbepaling op het recht op bescherming zoals gewaarborgd in het

VN-Vluchtelingenverdrag betreft (zie UNHCR, Intervention before the Supreme Court of Canada in the

case of Manickavasagam Suresh (Appellant) and the Minister of Citizenship and Immigration, the

Attorney General of Canada (Respondents), 8 maart 2001, § 64 en 65). Verder geeft UNHCR aan dat bij

het onderzoek alle omstandigheden in acht moeten worden genomen, ook verzachtende

omstandigheden en de mogelijkheid van rehabilitatie en re-integratie in de samenleving (UNHCR, Note

on the Principie of Non-Refoulement, november 1997). Verzoeker benadrukt dat de beoordeling

essentieel prospectief is: er dient een actueel of toekomstig gevaar voor de samenleving te worden

aangetoond (EASO, Ending International Protection: Articles 11, 14, 16 and 19 Qualification Directive

(2011/95/EU), A Judiciai Analysis, december 2016, 48). Verzoeker meent dat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onvoldoende rekening heeft gehouden met deze

elementen.

In een tweede onderdeel voert verzoeker aan dat uit de bestreden beslissing blijkt dat het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich grondt op verschillende

strafrechtelijke veroordelingen om de intrekking van zijn vluchtelingenstatus te rechtvaardigen. Echter,

uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat hij hierover op geen enkel moment is

ondervraagd, aldus verzoeker, die stelt dat uit de notities integendeel blijkt dat de betrokken protection

officer met het persoonlijk onderhoud enkel tot doel had om hem te horen over de vraag of zijn vrees

voor vervolging in Albanië nog actueel was. Verzoeker wijst erop dat, overeenkomstig artikel 57/6/7, § 2,

3de lid van de Vreemdelingenwet, de betrokkene nochtans de mogelijkheid moet krijgen om tijdens een

persoonlijk onderhoud (of schriftelijk) de redenen voor te leggen waarom zijn internationale

beschermingsstatus dient te worden behouden. In cas, kon men bijgevolg verwachten van het

Commissariaat-generaal dat aan verzoeker concreet werd uitgelegd op grond van welke veroordelingen

werd overwogen om zijn vluchtelingenstatus in te trekken, zodat hij de mogelijkheid kreeg om zich hier

dienstig tegen te kunnen verweren. De notities van het persoonlijk onderhoud tonen volgens verzoeker

echter duidelijk aan dat dit niet het geval is geweest. Er werd hem op geen enkel moment uitgelegd op

grond van welke veroordelingen werd overwogen om zijn vluchtelingenstatus in te trekken. Meer nog,

waar verzoeker zelf de veroordeling door de correctionele rechtbank in 2016 wegens feiten van huiselijk

geweld aanhaalt, wordt hem gevraagd in welke mate dit relevant zou zijn voor zijn actuele vrees bij

terugkeer in Albanië. Dit duidt volgens verzoeker aan dat hij niet in de mogelijkheid werd gesteld om op

een correcte wijze de redenen voor te leggen waarom zijn internationale beschermingsstatus dient te

worden behouden. De vaststelling dat in de oproeping voor het persoonlijk onderhoud wordt vermeld dat

hij strafrechtelijk veroordeeld werd, doet hier geen afbreuk aan. Er werd hem immers nooit duidelijk

uiteengezet dat zijn vluchtelingenstatus mogelijks zou kunnen worden ingetrokken op grond van het

arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 13 december 2017, de veroordeling voor feiten van

huiselijk geweld in 2016 en verschillende veroordelingen in Italië. Er werden hem enkel een paar vragen

gesteld omtrent de veroordelingen in Italië (zie CGVS notities van persoonlijk onderhoud pp. 8-9.).

Verzoeker heeft zich bijgevolg naar eigen zeggen niet ernstig kunnen voorbereiden om zijn rechten van

verdediging uit te oefenen en geen redenen kunnen laten gelden die aantonen dat hij niet als een

gevaar voor de samenleving kan worden beschouwd. Deze vaststelling op zich zou naar mening van

verzoeker reeds voldoende moeten zijn om de bestreden beslissing te vernietigen, daar hij zich hierdoor

niet op correcte wijze heeft kunnen verdedigen en zijn recht om gehoord te worden, zoals voorzien in

artikel 57/6/7, § 2 van de Vreemdelingenwet, wordt uitgehold en niet is gerespecteerd. Nochtans heeft

deze beslissing een enorme impact op zijn situatie en is de zorgvuldigheidsplicht die rust op de

verwerende partij des te groter, aldus verzoeker, die hieraan toevoegt dat dit des te meer het geval is nu

in de bestreden beslissing veel belang wordt gehecht aan twee veroordelingen die hij in Italië zou

hebben opgelopen in 2006 en 2007. Het Commissariaat-generaal stelt met name dat uit de

opeenvolgende veroordelingen zou moeten blijken dat verzoeker geen lessen trekt uit zijn

veroordelingen en dat hij de ernst van zijn daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te

begrijpen dat zijn gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. Uit een analyse van het administratief

dossier blijkt echter dat het Commissariaat-generaal zich hierbij enkel grondt op informatie overgemaakt

door de Dienst Vreemdelingenzaken. Immers, de betrokken vonnissen of arresten worden niet gevoegd

aan zijn dossier. Het staat bijgevolg op geen enkele wijze vast dat verzoeker inderdaad voor de

aangehaalde feiten is veroordeeld in Italië, noch wat de omstandigheden van de feiten waren, of hij

hiervoor gerehabiliteerd werd, of het vonnis definitief is, enzovoort. Uit de notities van het persoonlijk

onderhoud komt ook naar voor dat er geen duidelijkheid is omtrent deze veroordelingen. Verzoeker

heeft namelijk aangegeven dat hij in drie zaken werd vrijgesproken. Ook heeft hij uitgelegd dat sommige

veroordelingen in Italië bij verstek zijn uitgesproken aangezien hij zich in Albanië bevond op dat
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moment. Hij werd valselijk beschuldigd door anderen en hij heeft zijn verweer niet kunnen laten gelden

voor de Italiaanse rechter. Verzoeker heeft dan ook aan zijn Italiaanse advocaat opdracht gegeven om

hiertegen verzet aan te tekenen (zie volmacht opgestuurd door zijn raadsman op 25.10.2018). Gelet op

de verregaande gevolgen van de intrekking van de vluchtelingenstatus, acht verzoeker het bijgevolg

volstrekt onzorgvuldig van het Commissariaat-generaal om een dermate verregaande conclusie te

trekken uit elementen die geenszins vaststaan, en uit gebrekkige onvolledige informatie die haar ter

beschikking is gesteld op loutere verklaring van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In een derde en laatste onderdeel betoogt verzoeker dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen onvoldoende rekening heeft gehouden met de overweging dat de feiten

waarvoor hij in België werd veroordeeld (door de Correctionele rechtbank te Nijvel en het Hof van

Beroep te Brussel) enkele jaren geleden (in respectievelijk 2015 en 2016) hebben plaatsgevonden. Er is

naar het oordeel van verzoeker bijgevolg onvoldoende geanalyseerd of hij op heden of in de toekomst

een gevaar vormt voor de samenleving. Het Commissariaat-generaal heeft met name geen rekening

gehouden met de mogelijkheid voor verzoeker tot rehabilitatie en re-integratie.

2.4. Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.5.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers vluchtelingenstatus ingetrokken omdat (i) hij op

13 december 2017 definitief werd veroordeeld werd door het Hof van Beroep te Brussel tot een

effectieve gevangenisstraf van 7 jaar voor verboden wapendracht en poging tot doodslag, gelet op (1)

de bijzondere ernst van de door hem gepleegde feiten, waarbij de fysieke integriteit van zijn slachtoffer

zeer ernstig en blijvend werd aangetast, (2) de beoordeling van deze feiten door de rechtbank en (3) de

toegekende strafmaat niet kan betwijfeld worden dat het misdrijf waarvoor hij op 13 december 2017

definitief veroordeeld werd een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/3/1, § 1 van de

Vreemdelingenwet betreft, uit zijn persoonlijk gedrag bovendien blijkt dat hij geen enkele vorm van

respect heeft voor de fysieke integriteit van anderen, dat hij er niet voor terugschrikt om zelfs voor een

zeer banale reden fors fysiek en disproportioneel zwaar geweld te gebruiken en er evenmin voor

terugdeinst een wapen te gebruiken, de vaststelling dat hij bovendien in 2016 in België veroordeeld

werd voor feiten van huiselijk geweld, alsook in Italië tot tweemaal toe strafrechtelijk veroordeeld werd,

er bovendien op wijst dat hij geen lessen trekt uit zijn veroordelingen en dat hij de ernst van zijn daden

niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te begrijpen dat zijn gedrag maatschappelijk

onaanvaardbaar is, uit zijn persoonlijk handelen dan ook een volgehouden, voor de maatschappij

gevaarlijke criminele ingesteldheid naar voren komt waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat hij

dergelijk gedrag in de toekomst niet zal herhalen en dan ook blijkt dat hij een gevaar vormt voor de

samenleving omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel

55/3/1, §1 van de Vreemdelingenwet en (ii) hij geen elementen aanbrengt die het behoud van zijn

vluchtelingstatus wettigen daar (a) betreffende zijn verklaring dat hij nooit geweld heeft gebruikt tegen

zijn ex-echtgenote en dat de Correctionele Rechtbank van Nijvel geen rekening hield met zijn

verklaringen dient te worden herhaald dat het CGVS gebonden is door de kwalificatie van de inbreuk en

de vaststelling van de strafmaat bepaald in het in kracht van gewijsde gegane arrest van 10 oktober

2016 van de Correctionele Rechtbank van Nijvel en (b) geen enkel geloof kan gehecht worden aan zijn

verklaringen betreffende de valse beschuldigingen door de familie van zijn ex ten gevolge van de

spanningen tussen hem en haar daar het weinig aannemelijk is dat hij van niet minder dan drie

aanslagen in Albanië zou worden beschuldigd terwijl hij naar eigen zeggen in België verbleef, hij hiervan

bovendien geen enkel begin van bewijs aanbracht, terwijl hij nochtans stelde dat hij officieel in

beschuldiging is gesteld en dat zijn broers in het kader hiervan ook zijn meegenomen naar het

politiecommissariaat voor ondervraging en hij ook niet kon zeggen of deze zaak of zaken al ingeleid

waren bij de rechtbank.

2.5.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.
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Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het derde middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker

in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus van 28 november 2018

(CG nr. 1122011), 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. De

middelen zullen dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr.

133.153).

2.6. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tot intrekking van de vluchtelingenstatus over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat de

hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in

laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad

van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006,

nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan

met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve

opdracht herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

2.7. Overeenkomstig artikel 57/6, §1, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet is de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bevoegd om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus op grond van de artikelen 55/3/1 en 55/5/1 in te trekken.

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 55/3/1, §1 en §3 van de

Vreemdelingenwet.

Artikel 55/3/1, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

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

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

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

gevaar voor de nationale veiligheid.”

Artikel 55/3/1, §3 van de Vreemdelingenwet bepaalt: “Wanneer de Commissaris-generaal de

vluchtelingenstatus intrekt met toepassing van paragraaf 1 of van paragraaf 2, 1°, verstrekt hij in het

kader van zijn beslissing een advies over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de

artikelen 48/3 en 48/4.”

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

beschouwd.

2.8.1. Het eerste onderdeel van de bestreden beslissing heeft betrekking op de intrekking van de

vluchtelingenstatus in toepassing van artikel 55/3/1, §1 van de Vreemdelingenwet ingevolge de

vaststelling dat in casu verzoeker een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief veroordeeld

werd voor een bijzonder ernstig misdrijf.

De Raad bemerkt dat de wetgever de begrippen ‘bijzonder ernstig misdrijf’ en ‘gevaar voor de

samenleving’ niet gedefinieerd heeft en dat de wil van de wetgever bijgevolg dient afgeleid te worden uit

de voorbereidende werkzaamheden. De Raad benadrukt dienaangaande dat in de Memorie van

toelichting bij 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, op omstandige wijze uiteengezet wordt dat het begrip

‘bijzonder ernstig misdrijf’ geenszins beperkt is tot ‘misdaden’ in de zin van het Belgisch Strafwetboek:

“Artikel 14.4, b) van Richtlijn 2011/95/EU vermeldt in de Franstalige versie het verzamelbegrip “crime”,

en niet “infraction”. In de Belgische context verwijst het begrip “crime” op grond van classificatie in Boek

I van het Strafwetboek echter alleen naar de meest ernstige misdrijven van het Strafwetboek. Bijgevolg

wordt er in het ontwerp eveneens geopteerd voor het verzamelbegrip “infraction”. Hierdoor wordt het

mogelijk om eveneens feiten in aanmerking te nemen die technisch gezien geen “crimes” in de zin van
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het Belgische Strafwetboek zouden zijn. De richtlijn viseert immers elk laakbaar feit, voor zover dit feit

rechtsgeldig kan gekwalificeerd worden als “bijzonder ernstig”.” (zie p. 16-17 van het wetsontwerp, DOC

54 1197/001). Voor de invulling van het begrip ‘bijzonder ernstig misdrijf’ gaf de Staatssecretaris er

immers “de voorkeur aan het CGVS een ruime beoordelingsmarge te laten.” (zie p. 25 van het Verslag

van de Commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt, DOC 54

1197/003). Artikel 55/3/1, § 1 van de Vreemdelingenwet is dus niet louter beperkt tot personen die

definitief veroordeeld zijn voor een “misdaad” in de zin van het Belgisch Strafwetboek, en kan derhalve

ook toegepast worden in het geval de vreemdeling definitief veroordeeld werd voor het plegen van een

wanbedrijf. Het is de aard en de ernst van de strafbare feiten waarvoor verzoeker veroordeeld werd, die

van doorslaggevend belang zijn voor de invulling van het begrip ‘bijzonder ernstig misdrijf’.

Om te beoordelen of er sprake is van een gevaar voor de samenleving bij een definitieve veroordeling

voor een bijzonder ernstig misdrijf, dient rekening te worden gehouden met de aard en de

omstandigheden van het misdrijf. Uit de tekst van artikel 55/3/1, §1 van de Vreemdelingenwet blijkt

duidelijk dat er een link moet bestaan tussen de ernst van het misdrijf en de beoordeling van het gevaar

voor de samenleving.

Zoals verzoeker terecht opmerkt in het verzoekschrift vormt artikel 55/3/1, §1 de omzetting van artikel

14, lid 4 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 14, lid 4, b) van deze Richtlijn bepaalt: “De lidstaten kunnen de door een

regerings-, administratieve, rechterlijke of quasi-rechterlijke instantie aan een vluchteling verleende

status intrekken, beëindigen of weigeren te verlengen wanneer:

(…)

b) hij een gevaar vormt voor de samenleving van die lidstaat, omdat hij definitief veroordeeld is voor een

bijzonder ernstig misdrijf.” De kritiek in het verzoekschrift dat de Belgische wetgever niet heeft

gemotiveerd waarom hij bij de omzetting van deze bepaling heeft geopteerd voor een intrekking en niet

voor een opheffing, betreft wetskritiek die buiten de bevoegdheid van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen valt. De Raad kan deze wetskritiek dan ook niet in aanmerking nemen om

tot de hervorming of vernietiging van de bestreden beslissing te besluiten.

Waar verzoeker zich voorts de vraag stelt of de omzetting van artikel 14, § 4 van de Richtlijn in artikel

55/3/1, § 1 Vreemdelingenwet wel richtlijnconform is en hij in dit verband uiteenzet dat het in de situaties

voorzien in paragraaf 4 van artikel 14 om feiten gaat die plaatsvonden na de erkenning van de

vluchtelingenstatus en het bijgevolg logisch lijkt dat een onderzoek ex nunc zou moeten worden

toegepast aangezien deze feiten niet tot gevolg kunnen hebben dat de vluchtelingenstatus met

terugwerkende kracht moet worden ingetrokken, merkt de Raad vooreerst op dat verzoeker niet kan

worden gevolgd. De Raad herhaalt dat artikel 14, lid 4, b) van de Kwalificatierichtlijn louter stelt dat de

vluchtelingenstatus van een persoon kan worden ingetrokken omdat “hij een gevaar vormt voor de

samenleving van die lidstaat, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf.” De

Raad wijst er te dezen ook op dat geen enkele wettelijke bepaling voorziet dat de mogelijkheid om

toepassing te maken van artikel 55/3/1 van de Vreemdelingenwet begrensd is in de tijd. De toepassing

van artikel 55/3/1 hoeft aldus niet te worden beperkt tot de gevallen waarin de vluchtelingenstatus

erkend werd na de invoering van deze wetswijziging en het is evenmin vereist dat de criminele feiten

waarvoor de vreemdeling veroordeeld is, gepleegd werden na de beslissing tot erkenning als

vluchteling. In de memorie van toelichting bij artikel 55/3/1 van de Vreemdelingenwet (Parl.St. Kamer

2014-2015, Doc. 54 1197/001, p. 19) wordt immers het volgende gesteld: “Het CGVS kan de

vluchtelingenstatus intrekken als de vreemdeling een gevaar vormt voor de samenleving, omdat hij

definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf, of als er goede redenen bestaan om hem te

beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid. Het speelt geen rol of die gronden volgen op

de erkenning als vluchteling of eraan voorafgaan. Gronden om de erkende vluchteling te beschouwen

als een gevaar voor de samenleving, omdat hij definitief veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig

misdrijf, of omdat er goede redenen bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de nationale

veiligheid kunnen een intrekking van status rechtvaardigen, zelfs als die feiten aan de erkenning van de

vluchtelingenstatus voorafgaan of lijken vooraf te gaan. Aanwijzingen voor een dergelijk gevaar die

voorafgaan aan de erkenning, moeten het CGVS er in principe toe brengen de vluchtelingenstatus

tijdens de asielprocedure te weigeren op grond van artikel 52/4 van de wet (vgl. supra). Merk namelijk

op dat indien dergelijke gronden zich voordoen vanaf de indiening van de asielaanvraag, het CGVS kan

weigeren de vluchtelingenstatus te erkennen wegens gevaar voor de samenleving, omdat hij definitief
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veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf, of omdat er goede redenen bestaan om hem te

beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.” Daarnaast wijst de Raad erop dat het

Europees Hof van Justitie zich in het arrest M. tegen Tsjechië en X. en X. tegen België, van 14 mei

2019, in de gevoegde zaken C-391/16, C77/17 en C-78/17, reeds heeft uitgesproken over de

interpretatie van artikel 14, lid 4 van Richtlijn 2011/95/EU. De Raad verwijst in dit verband op hetgeen

volgt.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 13 december 2017 definitief werd veroordeeld werd

door het Hof van Beroep te Brussel tot een effectieve gevangenisstraf van 7 jaar voor verboden

wapendracht en poging tot doodslag. Verzoeker was in de nacht van 19 op 20 december 2016

betrokken bij een uit de hand gelopen vechtpartij te Brussel. Naar aanleiding van een discussie over de

te draaien muziek in een café, haalde hij met een mes uit naar het slachtoffer. Hij raakte hierbij een

vitale zone, de achterzijde van het linkeroor, wat onder meer een verlamming veroorzaakte aan het

linkerdeel van het aangezicht van het slachtoffer. Het hoeft geen betoog dat de feiten waarvoor

verzoeker veroordeeld werd, objectief zwaarwichtig, laakbaar en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn.

Het Hof van Beroep wees er bij de bepaling van de strafmaat op dat de feiten niet alleen bijzonder

zwaarwichtig zijn, maar ook de nodige verbazing wekken gezien zij hun oorsprong vonden in een banaal

en verbaal dispuut over de muziekkeuze. Het Hof oordeelde dat verzoekers reactie, waarbij hij een

scherp instrument greep om zijn gesprekspartner in zijn achterhoofd te raken, op geen enkele manier te

rechtvaardigen viel, en dat hij zich er van bewust had moeten zijn dat hij door het toebrengen van een

zeer gewelddadige slag op een vitaal zone van het lichaam van zijn gesprekspartner, het slachtoffer had

kunnen doden. Gelet op (i) de bijzondere ernst van de door verzoeker gepleegde feiten, waarbij de

fysieke integriteit van zijn slachtoffer zeer ernstig en blijvend werd aangetast, (ii) de beoordeling van

deze feiten door de rechtbank en (iii) de toegekende strafmaat, lijdt het dan ook geen twijfel dat het

misdrijf waarvoor verzoeker uiteindelijk op 13 december 2017 definitief veroordeeld werd een bijzonder

ernstig misdrijf betreft. De Raad stelt overigens vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift de vaststelling

dat het misdrijf waarvoor hij op 13 december 2017 definitief werd veroordeeld bijzonder ernstig is, op

zich niet betwist.

Gelet op de vaststellingen en overwegingen in het in kracht van gewijsde gegane arrest van 13

december 2017, oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op goede

gronden dat uit verzoekers persoonlijk gedrag blijkt dat hij geen enkele vorm van respect heeft voor de

fysieke integriteit van anderen, dat hij er niet voor terugschrikt om zelfs voor een zeer banale reden fors

fysiek en disproportioneel zwaar geweld te gebruiken, en er evenmin voor terugdeinst een wapen te

gebruiken, en kon de commissaris-generaal op basis van dit arrest, daarbij tevens rekening houdend

met de aard van de daad, de omvang van de gevolgen, de wijze waarop het misdrijf werden gesteld, de

vraag of de meerderheid van de rechtspraak de daad als een ernstig misdrijf beschouwt, de strafmaat

alsmede de motieven van de dader voorts terecht vaststellen dat verzoeker een gevaar vormt voor de

samenleving omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel

55/3/1, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Waar verzoeker aanvoert dat de feiten waarvoor hij veroordeeld werd in 2016 hebben plaatsgevonden,

dat er onvoldoende geanalyseerd werd of hij op heden of in de toekomst een gevaar vormt voor de

samenleving en dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen rekening

heeft gehouden met de mogelijkheid tot rehabilitatie en re-integratie, gaat hij er vooreerst aan voorbij dat

hij op 13 december 2017 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens verboden

wapendracht en poging tot doodslag. Verzoeker gebruikte zwaar geweld naar aanleiding van een

banaal en verbaal dispuut over de muziekkeuze in een café, waarbij de fysieke integriteit van zijn

slachtoffer zeer ernstig en blijvend werd aangetast. Verzoeker, tegen wie zelf geen zwaar fysiek geweld

werd gepleegd, had de keuze om dergelijk banaal dispuut niet te laten escaleren en om het wapen

(mes) niet te gebruiken. Hij haalde echter uit naar zijn gesprekspartner, waarbij hij een zeer

gewelddadige slag toebracht op een vitale zone van het lichaam, wat onder meer verlamming

veroorzaakte aan het linkerdeel van het aangezicht van het slachtoffer en wat het slachtoffer zelfs had

kunnen doden. De door verzoeker gepleegde criminele feiten zijn bijzonder ernstig en zijn gedragingen

vormen een rechtstreekse bedreiging voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking.

Uit de aard en de bijzondere ernst van de feiten blijkt aldus dat verzoeker door toedoen van zijn

persoonlijk gedrag een gevaar vormt voor de samenleving. De Raad benadrukt daarnaast dat artikel

55/3/1, §1 van de Vreemdelingenwet enkel vereist dat het Commissariaat-generaal vaststelt dat een

vreemdeling een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief veroordeeld werd voor een

bijzonder ernstig misdrijf. Ook artikel 14, lid 4, b) van de Kwalificatierichtlijn stelt louter dat de

vluchtelingenstatus van een persoon kan worden ingetrokken omdat “hij een gevaar vormt voor de
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samenleving van die lidstaat, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf.” Uit

de motieven van de bestreden beslissing blijkt bovendien dat de commissaris-generaal bij het bepalen

of verzoeker een gevaar vormt voor de samenleving onder meer rekening heeft gehouden met de aard

van de gepleegde feiten, met de ernst van de gestelde daden, met de individuele verantwoordelijkheid

van verzoeker en met de strafmaat die gehanteerd werd, en dat het Commissariaat-generaal afdoende

heeft gemotiveerd dat uit verzoekers persoonlijk gedrag dat geleid heeft tot zijn veroordeling op 13

december 2017 blijkt dat hij geen enkele vorm van respect heeft voor de fysieke integriteit van anderen,

dat hij er niet voor terugschrikt om zelfs voor een zeer banale reden fors fysiek en disproportioneel

zwaar geweld te gebruiken, en er evenmin voor terugdeinst een wapen te gebruiken. Bijgevolg is het

geenszins uit te sluiten dat verzoeker dit gedrag in de toekomst zal herhalen en zich opnieuw zal

bezondigen aan nieuwe strafbare feiten. Zelfs daargelaten het feit dat verzoeker op 10 oktober 2016

door de Correctionele rechtbank te Nijvel werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden met

uitstel van tenuitvoerlegging gedurende drie jaar wegens feiten van huiselijk geweld, alsook daargelaten

het feit dat verzoeker ook in Italië tot twee maal toe strafrechtelijk veroordeeld zou zijn geweest – wat

zoals verzoeker terecht opmerkt in het verzoekschrift enkel blijkt uit een schrijven van de Dienst

Vreemdelingenzaken aangezien de vonnissen of arresten in kwestie niet werden toegevoegd aan het

administratief dossier zodat het de Raad aan precieze en duidelijke informatie over deze veroordelingen

ontbreekt – wijzen de omstandigheden die tot de definitieve veroordeling van verzoeker op 13 december

2017 hebben geleid er aldus op dat er in hoofde van verzoeker sprake is van een persoonlijk gedrag en

handelen dat onbetwistbaar een actueel gevaar vormt voor de samenleving, wat de intrekking van de

vluchtelingenstatus rechtvaardigt. Met het louter wijzen op de mogelijkheid tot rehabilitatie en re-

integratie, vermag verzoeker geen afbreuk te doen aan dit besluit.

Verzoeker bracht noch tijdens het persoonlijk onderhoud, noch in voorliggend verzoekschrift

argumenten of documenten bij die het behoud van zijn vluchtelingenstatus kunnen wettigen. Immers, de

vrees die verzoeker stelt te koesteren in geval van terugkeer naar Albanië (zijn vrees voor bloedwraak

door de families N., T. en D. is nog steeds actueel, hij vreest tevens zijn ex-echtgenote en haar familie

en hij zou ten gevolge van valse beschuldigingen door de familie van zijn ex in beschuldiging gesteld

zijn van drie aanslagen in Albanië) doet geen afbreuk aan de ernst van het misdrijf waarvoor hij definitief

werd veroordeeld op 13 december 2017, noch aan de vaststelling dat verzoeker een gevaar vormt voor

de samenleving omdat hij definitief veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van

artikel 55/3/1, §1 van de Vreemdelingenwet. Deze door verzoeker aangehaalde vrees in geval van

terugkeer naar zijn land van herkomst is overigens irrelevant bij de beoordeling of verzoeker een gevaar

vormt voor de samenleving omdat hij definitief veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf in de

zin van artikel 55/3/1, §1 van de Vreemdelingenwet. Of in hoofde van verzoeker al dan niet een

gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin dan wel een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming dient te worden aangenomen,

wordt beoordeeld in het in de bestreden beslissing verstrekte advies over de vraag of een

verwijderingsmaatregel naar het land van herkomst verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. De Raad verwijst dienaangaande naar hetgeen volgt. Ook de oplopende

spanningen tussen verzoeker en zijn ex-echtgenote, zijn arrestatie naar aanleiding van een door zijn ex-

echtgenote neergelegde klacht bij de politie van Tubize op 2 december 2015, ter staving waarvan

verzoeker een kopie van een proces-verbaal neerlegt, en het feit dat verzoeker in 2016 tot twee maal

toe in Brussel werd aangevallen door onbekende personen waarvan hij vermoedt dat ze werden

ingehuurd door de familie van zijn ex, gestaafd aan de hand van een kopie van zijn klacht dd. 12 juni

2016 en een kopie van zijn klacht van 9 oktober 2016 inzake slagen en verwondingen waarvan hij het

slachtoffer werd, werpen geen ander licht op voormelde motieven om verzoekers vluchtelingenstatus in

te trekken, i.e. de vaststelling dat hij een gevaar is voor de samenleving omdat hij op 13 december 2017

definitief veroordeeld werd in België voor een bijzonder ernstig misdrijf. Hetzelfde geldt voor de

voorgelegde kopie van zijn volmacht aan de Italiaanse advocaat, meester C.. Met betrekking tot

verzoekers veroordeling op 10 oktober 2016 door de Correctionele rechtbank te Nijvel wegens feiten

van huiselijk geweld, wordt in de bestreden beslissing terecht het volgende opgemerkt: “Betreffende uw

verklaring dat u nooit geweld hebt gebruikt tegen uw ex-echtgenote en dat de Correctionele Rechtbank

van Nijvel geen rekening hield met uw verklaringen (CGVS, p. 4-5), dient te worden herhaald dat het

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

het in kracht van gewijsde gegane arrest van 10 oktober 2016 van de Correctionele Rechtbank van

Nijvel.” Deze veroordeling werd hoger door de Raad overigens buiten beschouwing gelaten bij de

beoordeling of verzoeker een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief veroordeeld werd

voor een bijzonder ernstig misdrijf.



RvV X - Pagina 13

In het verzoekschrift uit verzoeker kritiek op het verloop van het persoonlijk onderhoud. Hij hekelt dat hij

tijdens het persoonlijk onderhoud op geen enkel moment is ondervraagd over de verschillende

strafrechtelijke veroordelingen waarop het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen steunt om de intrekking van zijn vluchtelingenstatus te rechtvaardigen, dat de protection

officer met het persoonlijk onderhoud enkel tot doel had om na te gaan of zijn vrees voor vervolging in

Albanië nog actueel is, dat men echter gelet op artikel 57/6/7, §2, 3de lid van de Vreemdelingenwet,

waarin wordt bepaald dat de betrokkene de mogelijkheid moet krijgen om tijdens een persoonlijk

onderhoud (of schriftelijk) de redenen voor te leggen waarom zijn internationale beschermingsstatus

dient te worden behouden, kon verwachten dat hem concreet werd uitgelegd op grond van welke

veroordelingen werd overwogen om zijn vluchtelingenstatus in te trekken zodat hij de mogelijkheid kreeg

om zich hier dienstig tegen te kunnen verweren, dat hem tijdens het persoonlijk onderhoud echter op

geen enkel moment uitgelegd werd op grond van welke veroordelingen werd overwogen om zijn

vluchtelingenstatus in te trekken, dat hij dan ook niet in de mogelijkheid werd gesteld om op een

correcte wijze de redenen voor te leggen waarom zijn internationale beschermingsstatus behouden

dient te worden en die aantonen dat hij niet als een gevaar voor de samenleving kan worden

beschouwd, dat hij zich dus niet op correcte wijze heeft kunnen verdedigen en zijn recht om gehoord te

worden, zoals voorzien in artikel 57/6/7, §2 van de Vreemdelingenwet wordt uitgehold en niet is

gerespecteerd.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 6 september 2018 werd opgeroepen voor een

persoonlijk onderhoud op 3 oktober 2018. Deze oproeping vermeldt: “Uit uw dossier blijkt dat een nieuw

element in verband met uw vluchtelingenstatus in aanmerking moet worden genomen. Uit de informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt dat u strafrechtelijk veroordeeld bent. Dit nieuwe element zou mij

ertoe kunnen brengen, deze status in te trekken o.b.v. artikel 55/3/1, §1 van de Wet van 15 december

1980 (gevaar voor de samenleving, omdat de vreemdeling definitief veroordeeld is voor een bijzonder

ernstig misdrijf). U krijgt de gelegenheid om mondeling op dit element te reageren en redenen aan te

halen tot behoud van uw status.” (administratief dossier, stuk 12). Verzoeker werd vervolgens op 3

oktober 2018 in de strafinstelling van Leuze-en-Hainaut gehoord door een medewerker van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Hij werd tijdens dit gehoor bijgestaan

door zijn raadsman, die aan het einde van het persoonlijk onderhoud ook de mogelijkheid kreeg om

opmerkingen te maken. Bij aanvang van het persoonlijk onderhoud werd aan verzoeker meegedeeld dat

het doel van het onderhoud de mogelijke intrekking van zijn statuut was, dit naar aanleiding van zijn

veroordeling in België (administratief dossier, stuk 7, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 1, eigen

onderlijning). Verzoeker legde tijdens het persoonlijk onderhoud spontaan uitgebreide verklaringen af

over de vrees die hij stelt te koesteren in geval van terugkeer naar Albanië. Zo verklaarde hij dat zijn

vrees voor de families N., T. en D. nog steeds actueel is. Er werden immers geen verzoeningspogingen

ondernomen. Verzoeker gaat er dan ook van uit dat de families nog steeds bloedwraak willen nemen.

Voorts verwees hij naar een incident in Lezhe in augustus 2015 waarvan zijn broer A. het slachtoffer

werd. Bij het verlaten van een trouwfeest werd hij voor de ogen van zijn echtgenote beschoten door vijf

gemaskerde personen, gewapend met Kalasjnikovs. Hij raakte enkel gewond aan zijn gezicht.

Aangezien zijn broer de aanslag overleefde, vermoedt verzoeker dat de daders niet zozeer gezocht

moeten worden bij de families N., T. of D maar eerder bij de Albanese geheime dienst. Verzoeker

verklaarde verder dat hij zijn ex-echtgenote en haar familie vreest. Op 20 november 2015 was verzoeker

naar eigen zeggen samen met zijn ex-echtgenote en zijn kinderen op bezoek bij familie van zijn ex in

Amsterdam. In het huis lag een kilogram cocaïne, die nat geworden was, te drogen op een radiator. Per

ongeluk zette zijn zoontje zijn handen erin, waarna hij zijn handen in zijn mond stak. Deze feiten gaven

aanleiding tot een felle ruzie tussen verzoeker en zijn ex-echtgenote. Op 2 december 2015 legde zij

klacht neer tegen hem bij de politie van Tubize. Zij beschuldigde verzoeker ervan dat hij haar zou

vermoorden en vroeg bescherming. Verzoeker van zijn kant verklaarde aan de politie dat de ruzie met

zijn ex terugging op de cocaïnehandel in het huis van haar familie in Amsterdam. Daarop vertelde zijn

ex-echtgenote aan haar familie dat hij de spion was die verklaringen tegen haar familie had afgelegd.

Op 19 mei 2016 legde verzoeker een klacht tegen zijn ex neer wegens bedreigingen aan zijn adres. Op

12 juni 2016 werd hij in Brussel aangevallen door onbekende personen van Afro-Amerikaanse afkomst

waarvan hij vermoedt dat ze werden ingehuurd door de familie van zijn ex. Verzoeker liep daarbij een

breuk aan een vinger en verwondingen in het gezicht op. Op 10 oktober 2016 werd verzoeker opnieuw

aangevallen in Brussel door onbekenden van Noord-Afrikaanse origine. Hij deed aangifte van de feiten

maar er gebeurde niets mee. Sinds december 2017 is verzoeker officieel uit de echt gescheiden. Door

heel deze historie is de moeder van zijn kinderen zijn grootste vijand geworden. Verzoeker stelt dat

tijdens zijn verblijf in België drie zaken tegen hem werden geopend in Albanië. Op 14 juni 2016 werd het

ouderlijk huis van zijn ex in Lezhe beschoten. Deze eerste zaak werd volgens verzoeker niet serieus

gevonden omdat ze wapens vonden bij de mensen thuis. Op 13 juli 2016 werd er opnieuw een aanslag



RvV X - Pagina 14

gepleegd op hetzelfde huis, deze keer met twee explosieven. Eind augustus of begin september 2016

werd er een aanslag gepleegd met een handgranaat op haar tantes en ooms. Verzoeker beweert dat hij

officieel in beschuldiging werd gesteld verantwoordelijk te zijn voor deze aanslagen en dat zijn broers

werden meegenomen naar het politiecommissariaat voor ondervraging. Verzoeker meent 10 tot 20 jaar

gevangenisstraf te riskeren voor verboden wapenbezit en poging tot moord. Nochtans is hij naar eigen

zeggen sinds 19 september 2011 nooit meer in Albanië geweest (administratief dossier, stuk 7, notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 2-7 en p. 10). Verzoeker heeft aldus uitgebreid kunnen uiteenzetten

waarom hij meent dat zijn vluchtelingenstatus behouden dient te worden. Hij haalde doorheen zijn

verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud ook zelf zijn veroordeling door de correctionele rechtbank

in 2016 wegens feiten van huiselijk geweld aan doch benadrukte dat hij nooit geweld heeft gebruikt

tegen zijn ex-echtgenote en stelde: “De correctionele rechtbank heeft mijn verklaringen niet gelezen.”

(administratief dossier, stuk 7, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 4-5). Verzoeker werd ook

bevraagd over zijn veroordelingen in Italië. Zijn raadsman merkte dienaangaande op dat het twee

veroordelingen bij verstek betreft, voegde hieraan toe: “Meneer heeft een advocaat in IT die mij zou

gecontacteerd hebben om verzet aan te tekenen tegen deze veroordelingen in IT.” en benadrukte: “het

lijkt mij enkel van belang dat het waarschijnlijk niet om definitieve veroordelingen gaat.” (administratief

dossier, stuk 7, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9-10). Verzoeker merkt in het verzoekschrift

terecht op dat hem tijdens het persoonlijk onderhoud geen vragen werden gesteld over zijn veroordeling

door het Hof van Beroep te Brussel op 13 december 2017. Gelet op hoger aangehaalde vermeldingen in

de “Oproeping persoonlijk onderhoud (nieuw element)” dd. 6 september 2018, de melding bij aanvang

van het persoonlijk onderhoud dat het doel van het onderhoud de mogelijke intrekking van zijn statuut

was, dit naar aanleiding van zijn veroordeling in België, en het feit dat verzoeker op het ogenblik van het

persoonlijk onderhoud een gevangenisstraf onderging voor de feiten waarvoor hij op 13 december 2017

door het Hof van Beroep te Brussel werd veroordeeld, kan verzoeker echter bezwaarlijk voorhouden dat

het hem niet duidelijk zou zijn geweest op grond van welke veroordeling werd overwogen om zijn

vluchtelingenstatus in te trekken. Dat verzoeker wel degelijk wist dat zijn vluchtelingenstatus mogelijks

zou worden ingetrokken op grond van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 13 december

2017 blijkt overigens uit zijn uitspraak: “als mijn asiel wordt ingetrokken vanwege deze feiten, zal ik

zeggen waarom ik dat gedaan heb” (administratief dossier, stuk 7, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 2). Het is op basis van zijn verdere verklaringen doorheen het persoonlijk onderhoud

immers duidelijk dat verzoeker hiermee doelt op zijn veroordeling wegens verboden wapendracht en

poging tot doodslag aangezien hij duidelijk de mening toegedaan is dat hij in 2016 onterecht werd

veroordeeld voor feiten van huiselijk geweld, getuige hiervan zijn verklaringen dat hij nooit geweld heeft

gebruikt tegen zijn ex-echtgenote, dat hij absoluut niets gedaan heeft en dat de correctionele rechtbank

zijn verklaringen niet gelezen heeft. Zo verzoeker specifiek met betrekking tot zijn veroordeling door het

Hof van Beroep te Brussel op 13 december 2017 nog elementen meende te kunnen aanhalen tot

behoud van zijn status, stond het hem vrij om deze elementen doorheen of aan het einde van het

persoonlijk onderhoud aan te reiken. Verzoeker werd aan het einde van het persoonlijk onderhoud

overigens uitdrukkelijk gevraagd of hij nog iets wenste toe te voegen, waarop hij slechts verklaarde nog

in het bezit te zijn van drie documenten, zijnde “19 mei 2016: klacht ingediend bij de politie; 12 juni

2016: agressie tegen mij; 10 okt 2016: tweede agressie tegen mij, medisch attest daarvan”

(administratief dossier, stuk 7, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11). De Raad benadrukt dat het

aan verzoeker zelf is om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen die volgens hem

het behoud van zijn vluchtelingenstatus kunnen wettigen. Verzoeker, noch zijn raadsman heeft

overigens tijdens of na het persoonlijk onderhoud enige opmerking gemaakt met betrekking tot het

verloop van het gehoor of het feit dat verzoekers strafrechtelijke veroordelingen niet of niet voldoende

aan bod zouden zijn gekomen. Aan verzoekers raadsman werd aan het einde van het persoonlijk

onderhoud bovendien het woord gegeven, waarop deze verschillende opmerkingen maakte. Zo wees hij

erop dat de termijn om over te gaan tot een eventuele intrekking 60 dagen bedraagt en dat deze termijn

verstreken is. Daarnaast wees hij erop dat artikel 55/3/1, §1 van de Vreemdelingenwet ter discussie

staat, dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in dit verband een prejudiciële vraag heeft gesteld

aan het Hof van Justitie, dat de zaak nog hangende is maar de advocaat-generaal in zijn conclusie heeft

gesteld dat de vluchtelingenstatus niet mag worden ingetrokken maar wel bepaalde van de daaraan

verbonden rechten. Verzoekers raadsman benadrukte voorts dat er geen gegevens voorhanden zijn dat

de verschillende bloedwraken niet meer actueel zouden zijn. Tot slot merkte hij op dat een aantal

stukken, meer bepaald in verband met verzoekers veroordelingen in Italië, zich niet in het administratief

dossier bevinden. Met betrekking tot verzoekers veroordelingen in België, stelde verzoekers raadsman

louter: “De veroordelingen in BE zijn wel definitief, daarover is er geen betwisting.” (administratief

dossier, stil 7, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11-12). Ook verzoekers raadsman haalde aldus

verschillende redenen aan waarom verzoekers vluchtelingenstatus behouden dient te blijven, doch geen

van deze redenen hebben betrekking op verzoekers veroordeling door het Hof van Beroep te Brussel op
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13 december 2017. Bovendien stelt de Raad vast dat verzoeker middels huidig verzoekschrift gebruik

heeft gemaakt van de mogelijkheid om de bestreden beslissing voor te leggen aan de Raad en in staat

was zijn middelen en grieven aan te voeren. De Raad stelt echter vast dat verzoeker ook in onderhavig

verzoekschrift en tot op heden in het bijzonder met betrekking tot zijn veroordelingen in België en meer

bepaald het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 13 december 2017, geen bijkomende

elementen aanvoert waarom zijn vluchtelingenstatus behouden dient te blijven, behalve de opmerkingen

dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onvoldoende rekening heeft

gehouden met de overweging dat de feiten waarvoor hij in België werd veroordeeld enkele jaren

geleden hebben plaatsgevonden, dat er onvoldoende geanalyseerd is op hij op heden of in de toekomst

een gevaar vormt voor de samenleving en dat het Commissariaat-generaal met name geen rekening

heeft gehouden met de mogelijkheid tot rehabilitatie en re-integratie. In acht genomen het geheel van

wat voorafgaat, wordt een schending van artikel 57/6/7, §2 en de rechten van verdediging dan ook niet

aangetoond.

2.8.2. Het tweede onderdeel van de bestreden beslissing vloeit voort uit artikel 57/6, eerste lid, 12° van

de Vreemdelingenwet juncto artikel 55/3/1, §3 van diezelfde wet. Krachtens deze bepaling verstrekt de

commissaris-generaal, wanneer hij de vluchtelingenstatus intrekt met toepassing van artikel 55/3/1, § 1,

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

De Raad herhaalt dat het Europees Hof van Justitie zich in het arrest M. tegen Tsjechië en X. en X.

tegen België, van 14 mei 2019, in de gevoegde zaken C-391/16, C77 / 17 en C-78/17, heeft

uitgesproken over de interpretatie van artikel 14, lid 4 van Richtlijn 2011/95/EU. Het Hof sprak zich uit

over de vraag of artikel 14, leden 4 tot en met 6, van Richtlijn 2011/95 kan worden uitgelegd dat geen

afbreuk wordt gedaan aan het door de voorschriften van het Verdrag van Genève gewaarborgde

beschermingsniveau, zoals artikel 78, lid 1, VWEU en artikel 18 van het Handvest vereisen en

verklaarde voor recht: “Uit het onderzoek van artikel 14, leden 4 tot en met 6, van 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, zijn geen feiten of omstandigheden

naar voren gekomen die de geldigheid van die bepaling uit het oogpunt van artikel 78, lid 1, VWEU en

artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie kunnen aantasten.”

Het Hof wees er in voornoemd arrest vooreerst op dat in artikel 2, onder e), van Richtlijn 2011/95 het

begrip “vluchtelingenstatus” wordt gedefinieerd als “de erkenning door een lidstaat van een onderdaan

van een derde land of een staatloze als vluchteling”. Zoals blijkt uit overweging 21 van die Richtlijn,

heeft deze erkenning declaratoire kracht en is zij niet constitutief voor de hoedanigheid van vluchteling.

Derhalve is een derdelander of staatloze die voldoet aan de in hoofdstuk III van Richtlijn 2011/95

genoemde materiële voorwaarden, in het kader van het bij deze Richtlijn ingevoerde stelsel alleen al om

die reden een vluchteling in de zin van artikel 2, onder d), van die Richtlijn en artikel 1, afdeling A, van

het Verdrag van Genève. Het Hof benadrukte ook dat de hoedanigheid van “vluchteling” in de zin van

artikel 2, onder d), van Richtlijn 2011/95 en artikel 1, afdeling A, van het Verdrag van Genève niet

afhangt van de formele erkenning van die hoedanigheid door verlening van de “vluchtelingenstatus” in

de zin van artikel 2, onder e), van die Richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 13 ervan (§§ 85-86 en

92).

Het Hof oordeelde dat “artikel 14, leden 4 tot en met 6, van richtlijn 2011/95 niet aldus kan worden

uitgelegd dat de intrekking van de vluchtelingenstatus of de weigering deze status te verlenen tot gevolg

heeft dat de betrokken derdelander of staatloze die voldoet aan de materiële voorwaarden van artikel 2,

onder d), van die richtlijn, gelezen in samenhang met de bepalingen van hoofdstuk III ervan, de

hoedanigheid van vluchteling in de zin van artikel 1, afdeling A, van het Verdrag van Genève wordt

ontzegd, waardoor hem de internationale bescherming zou worden onthouden die hem krachtens artikel

18 van het Handvest moet worden geboden met inachtneming van dat verdrag.” (§100).

Hieruit volgt dat een intrekking van deze status in toepassing van artikel 55/3/1, §1 van de

Vreemdelingenwet, dat de omzetting beoogt van artikel 14, §4 van Richtlijn 2011/95/EU, de verzoeker

zijn hoedanigheid als vluchteling niet doet verliezen (§§ 98, 99 en 110). Immers “Zoals uitdrukkelijk is

bepaald in artikel 14, lid 6, van richtlijn 2011/95, zijn of blijven die personen evenwel in het genot van

een aantal rechten die zijn vastgelegd in het Verdrag van Genève" (§ 99). Bovendien “[kunnen]

dergelijke personen niet (…) worden teruggeleid op grond van artikel 21, lid 2, van richtlijn 2011/95
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indien zij daardoor het risico zouden lopen dat hun in artikel 4 en artikel 19, lid 2, van het Handvest

neergelegde grondrechten worden geschonden.” (§110).

Het in artikel 21, lid 2 opgenomen non-refoulement beginsel kan niet gelijkgesteld worden met een

bescherming tegen elke verwijderingsmaatregel, maar geldt slechts wanneer in hoofde van verzoeker

een risico bestaat te zullen worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling bij terugkeer

naar zijn land van herkomst. In casu is het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van oordeel dat een verwijderingsmaatregel niet verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet en dat verzoeker noch direct noch indirect mag worden teruggeleid naar

Albanië.

Gelet op het voorgaande, kan verzoeker niet worden gevolgd in zijn betoog dat in de situaties voorzien

in artikel 14, § 4 van Richtlijn 2011/95/EU een onderzoek ex nunc zou moeten worden toegepast (dat

kan leiden tot de opheffing van de vluchtelingenstatus), aangezien deze feiten niet tot gevolg kunnen

hebben dat de vluchtelingenstatus met terugwerkende kracht moet worden ingetrokken. Dit standpunt

vindt immers geen steun in hoger aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie. Integendeel, het

Hof overwoog expliciet dat “de omstandigheid dat de betrokken persoon zich in een van de in artikel 14,

leden 4 en 5, van richtlijn 2011/95 bedoelde situaties bevindt, (…) als zodanig niet [betekent] dat hij niet

meer beantwoordt aan de voorwaarden waarvan de hoedanigheid van vluchteling afhangt, die verband

houden met het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in zijn land van herkomst.” (§ 98) en

dat ten aanzien van personen die zich bevinden in een van de in artikel 14, leden 4 en 5, van richtlijn

2011/95 beschreven situaties “in de betrokken lidstaat weliswaar een besluit tot intrekking van de

vluchtelingenstatus in de zin van artikel 2, onder e), van richtlijn 2011/95 [kan] worden vastgesteld, (…)

maar de vaststelling van dergelijke besluiten laat hun hoedanigheid van vluchteling onverlet wanneer zij

voldoen aan de materiële voorwaarden om te worden aangemerkt als vluchtelingen in de zin van

artikel 2, onder d), van die richtlijn, gelezen in samenhang met de bepalingen van hoofdstuk III ervan, en

dus in de zin van artikel 1, afdeling A, van het Verdrag van Genève.” (§ 110).

In acht genomen wat voorafgaat, dient aldus te worden vastgesteld dat verzoeker er volledig aan voorbij

gaat dat de beslissing tot intrekking van zijn vluchtelingenstatus louter een intrekking van de formele

erkenning van zijn hoedanigheid van vluchteling betreft. Door de intrekking verliest hij zijn hoedanigheid

als vluchteling niet, noch het genot van een aantal rechten die zijn vastgelegd in het Verdrag van

Genève, zoals overigens ook blijkt uit het door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen op grond van artikel 55/3/1, §3 van de Vreemdelingenwet geformuleerde advies over de

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

Vreemdelingenwet, waar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelde

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

Vreemdelingenwet en dat verzoeker noch direct, noch indirect mag worden teruggeleid naar Albanië.

De Raad gaat derhalve niet in op de vraag tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van

Justitie.

2.9. In acht genomen wat vooraf gaat, besluit de Raad dat zich actueel een intrekking van de

vluchtelingstatus opdringt daar niet kan betwijfeld worden dat verzoeker een gevaar vormt voor de

samenleving omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel

55/3/1, §1 van de Vreemdelingenwet.

2.10. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De intrekking van de vluchtelingenstatus wordt bevestigd.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen december tweeduizend negentien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


