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nr. 232 873 van 20 februari 2020

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. ANDRIEN

Mont Saint-Martin 22

4000 LIEGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 3 juni 2019 heeft

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

30 april 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 22 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 november 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. JANSSENS loco advocaat D.

ANDRIEN, en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 16 augustus 2011 toe op het Belgische grondgebied en diende op 17 augustus

2011 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

trof op 29 mei 2013 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd ingetrokken en op 30 juni 2014 trof de

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

1.3. Op 27 september 2018 richtte de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken een vraag

tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus aan de commissaris-generaal op grond van artikel
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55/5/1, §2, 1°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).

1.4. De commissaris-generaal trof op 30 april 2019 een beslissing tot intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus. Verzoeker werd hiervan op 3 mei 2019 per aangetekend schrijven in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

U verklaart dat u de Iraakse nationaliteit bezit, een soennitische Koerd bent en op 1 juli 1993 in Sheikhan,

Centraal- Irak, bent geboren. U verklaarde te zijn opgegroeid in Hay al-Baath te Mosul. Uw vader werkte

voor de militaire inlichtingendienst (‘Istichbaraat’) onder het regime van Saddam Hussein. Na de val van

dit regime in 2003 ging hij werken voor de Amerikanen. Op 1 februari 2010 werden u, uw vader en uw

broer beschoten door leden van Ansar al-Sunna. U raakte gewond. Uw vader en broer stierven ter plekke.

Ook na dit incident zou u nog bedreigingen hebben ontvangen van Ansar al-Sunna. Omstreeks 1 mei

2010 besloot u dan ook om Irak te verlaten. U vroeg om internationale bescherming bij de Roemeense

autoriteiten. Omwille van de slechte opvangomstandigheden besloot u - zonder de procedure af te

wachten - door de reizen naar Oostenrijk. U verklaarde op 10 juni 2011 terug te zijn gekeerd naar Irak

omdat uw moeder een beroerte had gekregen. Vervolgens zou u opnieuw zijn bedreigd door Ansar al-

Sunna waardoor u omstreeks 25 juni 2011 opnieuw gedwongen werd om Irak te verlaten.

Op 17 augustus 2011 diende u een verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische autoriteiten.

Op 2 juli 2014 werd u het statuut van subsidiaire bescherming toegekend op basis van uw herkomst uit

Nineveh (Centraal-Irak).

Op 5 september 2018 werd u door de Correctionele Rechtbank te Luik veroordeeld tot een

gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel 5 jaar voor 1 jaar en tot een gevangenisstraf van 1 maand voor

schriftelijke bedreigingen zonder bevel of voorwaarden.

Op 2 oktober 2018 ontving het CGVS een schrijven van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) opgesteld

op 27 september 2018 waarin het CGVS wordt 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 4 maart 2019 werd u naar aanleiding van deze nieuwe elementen op 26 maart 2019 opgeroepen voor

een nieuw persoonlijk onderhoud.

In het kader van de heroverweging van uw subsidiaire beschermingsstatus legt u de volgende

documenten voor: uw originele Iraakse paspoort n°A1037793, uw originele identiteitskaart, uw originele

nationaliteitsbewijs, uw originele geboorteakte, kopies van foto’s van uw moeder in Mosul.

B. Motivering

Op 7 juli 2014 werd u de subsidiaire beschermingsstatus toegekend op grond van artikel 48/4, §2, c) van

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

vaststelling dat in uw regio van herkomst een reëel risico bestaat op ernstige bedreiging van het leven of

de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict.

Er dient te worden opgemerkt dat, niettegenstaande u de subsidiaire 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.

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 de Correctionele rechtbank te Luik van 5 september 2018.

Uit dit vonnis blijkt dat u veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 2 jaren (met uitstel gedurende 5

jaar voor 1 jaar) wegens mondelinge bedreigingen, het toebrengen van vrijwillige slagen en verwondingen

(met arbeidsongeschiktheid tot gevolg) en het onrechtmatig betreden van een woning én een

gevangenisstraf van één maand wegens het zonder toestemming aanbrengen van graffiti, namelijk op de

muur van een cel ten nadele van de lokale politiezone Luik. Bij de straftoemeting hield de rechtbank

rekening met (i) de schade aan de fysieke integriteit van anderen; (ii) de noodzaak betrokkene bewust te

maken dat respect voor de fysieke integriteit van anderen een elementaire en fundamentele sociale norm

is die niet kan worden geschonden; (iii) het gebruikte geweld; (iv) de ernst van de feiten en het gebrek

aan zelfbeheersing dat betrokkene heeft getoond; (v) de afwezigheid van gerechtelijke antecedenten; (vi)
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de noodzaak om de samenleving te beschermen door middel van de opsluiting van de verdachte om hem

uit te nodigen na te denken over de noodzaak om zijn gedrag te veranderen; en (vii) de noodzaak om

hem bewust te maken van zijn agressie probleem en de noodzaak om dit te leren beheersen. Waar

betrokkene verzocht om een maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling evenals

een werkstraf, was de rechter van oordeel dat een dergelijke maatregel en sanctie ongeschikt lijken,

rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, omdat zij de ernst van de vastgestelde

feiten zouden bagatelliseren. (zie vonnis pagina 4-5)

Uit de motivering en de strafmaat van het vonnis van 5 september 2018 blijkt duidelijk dat het ernstige

feiten betreffen.

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 26 maart 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 stelt voorop dat u uw subsidiaire beschermingsstatus dient te behouden omdat u nog steeds vijanden

heeft in Mosul en vreest net als uw broer en vader te worden vermoord. In verband met deze redenen

dient te worden opgemerkt dat er door het CGVS geen geloof werd gehecht aan het feit dat uw vader en

broer door leden van de Ansar al-Sunna zouden zijn vermoord zoals blijkt uit de weigeringsbeslissing die

op 2 juli 2014 door het CGVS werd genomen. U tekende geen beroep aan tegen deze beslissing.

Bijgevolg kunnen deze aan deze door u ingeroepen redenen om uw statuut te behouden evenmin geloof

worden gehecht.

Daarnaast vreest u terroristen die in uw regio van herkomst verblijven zijnde DAESH maar ook

andere terroristische groeperingen (CGVS, p. 8). Dit element werd echter in rekening gebracht in het

advies betreffende een eventuele verwijderingsmaatregel, dat hieronder wordt besproken.

U haalt voorts aan dat u in het verleden verkeerde keuzes heeft gemaakt door met foute mensen om te

gaan. U zou thans het juiste pad willen volgen (CGVS, p. 8-9). Er dient echter te worden vastgesteld dat

dit alles geen afbreuk doet aan het vonnis van de Correctionele rechtbank van Luik dd. 05/09/2018,

waarbij u schuldig werd bevonden aan de u ten laste gelegde feiten. U werpt dan ook geen ander licht op

de beoordeling dat u definitief veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf.

De door u neergelegde documenten vermogen evenmin bovenstaande vaststellingen te weerleggen.

Deze bevestigen uw nationaliteit, herkomst en identiteit, elementen die door het CGVS niet worden

betwist.

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 uw land van herkomst,

zijnde 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. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/4, 49/2, 55/4, §1, c) en 55/5/1,

§2, 1°, van de vreemdelingenwet, gelezen in samenhang met 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 (hierna: richtlijn de 2011/95/EU), van het beginsel van de

gelijkheid der wapens, van het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie en van de rechten van de

verdediging. Tevens voert verzoeker een schending aan van de zorgvuldigheidsplicht en het

evenredigheidsbeginsel.
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In een eerste middelonderdeel betreffende de schending van artikel 49/2 van de vreemdelingenwet, de

beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, de gelijkheid van wapens en de rechten van de

verdediging citeert verzoeker de toepasselijke wetsbepalingen.

Verzoeker betoogt dat een intrekking op basis van artikel 55/5/1 van de vreemdelingenwet niet meer

mogelijk is vijf jaar na de indiending van de asielaanvraag hetgeen hij a contrario afleidt uit artikel 49/2,

§3, van de vreemdelingenwet. Daarnaast stelt verzoeker dat de commissaris-generaal volgens artikel

49/2, §4 zijn beslissing dient te nemen binnen een termijn van zestig werkdagen. In casu, zo stelt

verzoeker, dateert de vraag van de gemachtigde van de minister van 2 oktober 2018 (zie punt 1.3.) en

werd de beslissing op 30 april 2019 genomen, of bijna zeven maanden later. Verzoeker wijst erop dat hij

slechts over een termijn van dertig dagen beschikt om een beroep in te stellen op straffe van verval van

recht, terwijl de commissaris-generaal “zonder boete” te laat kan beslissen, hetgeen volgens hem

onverenigbaar is met de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, gelijkheid van wapens en de

rechten van de verdediging.

In een tweede middelonderdeel gaat verzoeker in op de schending van de artikelen 48/4, 55/5/1, §2, 1°

en 55/4/1, §1, c), van de vreemdelingenwet en van artikel 17.1, b), van de richtlijn 2011/95/EU. Verzoeker

gaat in zijn tweede middelonderdeel in op de notie “ernstig misdrijf” uit artikel 55/4, §1, c), van de

vreemdelingenwet die de commissaris-generaal toelaat om verzoekers om internationale bescherming uit

te sluiten van de subsidiaire beschermingsstatus.

De beoordeling van de ernst van het misdrijf door de commissaris-generaal, zo stelt verzoeker vast,

gebeurde op basis van de elementen die de correctionele rechtbank in Luik in overweging heeft genomen

om over de straftoemeting te beslissen. Volgens verzoeker kunnen niet alle misdrijven aanleiding geven

tot uitsluiting en dient er rekening te worden gehouden met de aard van de feiten, de werkelijke schade,

de toegepaste procedureregels om het misdrijf te vervolgen, de aard van de sanctie en de “proportie van

Europese rechtsmachten die de betrokken daad als een ernstige strafbaar feit beschouwt”. Verzoeker

verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie van 13 september 2018 waarin wordt gesteld dat de

uitsluiting restrictief dient te worden toegepast en dat deze beslissing enkel na een volledig individueel

onderzoek en wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij een ernstig misdrijf heeft

gepleegd, wordt genomen. Verzoeker beweert dat het niet vaststaat dat hij “bijzonder” ernstige misdrijven

heeft gepleegd die de uitsluiting rechtvaardigen. Hij stelt dat het ging om wederzijdse slagen tussen

volwassenen waarbij een mes werd gebruikt. Voorts verwijst verzoeker naar de voorbereidende werken

bij artikel 55/4 van de vreemdelingenwet en naar een Franse omzendbrief van 27 september 2016 waaruit

blijkt dat enkel de zwaarste misdrijven aanleiding kunnen geven tot de uitsluiting.

Verzoeker stipt verder aan dat geen rekening werd gehouden met het uitstel dat werd toegekend door de

correctionele rechtbank, met de afwezigheid van gerechtelijke antecedenten en het gegeven dat de

daadwerkelijke schade niet zo groot was. Verzoeker wijst er ook op dat hij zijn jaar effectieve

gevangenisstraf niet heeft moeten uitzitten waardoor het misdrijf volgens hem niet ernstig genoeg was om

tot de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus over te gaan.

Op grond van het standpunt van het UNHCR omtrent artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag stelt

verzoeker dat de doelstellingen van de uitsluitigingsclausule voor feiten die in het land van herkomst

werden gepleegd, toegepast moeten worden op de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus voor

feiten die in het land werden gepleegd waar de betrokkenen zich bevinden. Daarnaast stipt verzoeker aan

dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie in ‘openbare orde’-aangelegenheden blijkt dat er sprake

moet zijn van een actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de

samenleving aantast en dat hierbij met een aantal elementen rekening dient te worden gehouden zoals

de ernst van de feiten, het tijdsverloop, of er sprake is van recidive, enz. Verzoeker is van oordeel dat

geen rekening werd gehouden met zijn huidige gedrag en dat niet werd aangetoond of hij zal recidiveren,

integendeel, zo oppert hij. Verzoeker stelt dat hij is ingeschreven in een opleiding inzake

conflictbeheersing en burgerschap en hij heeft tijdens zijn persoonlijk onderhoud zijn fout toegegeven.

Verzoeker wijst op zijn invrijheidsstelling die incidentloos is verlopen, dat de feiten een zeer trieste

vergissing waren en dat hij verder geen strafblad heeft. Volgens hem vormt hij geen actueel gevaar meer

en is de beslissing niet gerechtvaardigd.

Op grond van de consideransen die aan de richtlijn 2011/95/EU voorafgaan, en de bepalingen over de

intrekking van de vluchtelingenstatus meent verzoeker dat dit enkel kan omdat men veroordeeld is voor

een bijzonder ernstig misdrijf en dat dit ook geldt voor de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus
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en dat de commissaris-generaal het actuele gevaar van verzoeker voor de samenleving diende te

beoordelen. Verzoeker acht het noodzakelijk om hieromtrent een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof

van Justitie.

Tenslotte merkt verzoeker op dat hem op 2 juli 2014 de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend

omwille van zijn afkomst uit de provincie Nineweh en dat niets erop wijst dat de veiligheidssituatie in deze

regio thans gewijzigd is. Omdat in de beslissing wordt gesteld dat verzoeker niet direct of indirect mag

worden teruggeleid naar zijn land van herkomst, meent verzoeker dat deze clausule onverenigbaar is met

de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus. Omdat er nog een reëel risico bestaat op een

ernstige bedreiging van het leven of de persoon, zo stelt verzoeker, kon de commissaris-generaal niet

concluderen tot de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker acht de beslissing ook strijdig met het evenredigheidsbeginsel omdat deze tot gevolg zal

hebben dat hij zijn verblijfsrecht zal verliezen hoewel hij gedurende 5 jaar in België heeft gestudeerd en

gewerkt waardoor de beslissing hem ernstig zal benadelen.

2.2. Nieuwe elementen

2.2.1. Als bijlagen bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een inschrijvingsbewijs bij ‘Prélude’ voor een

opleiding conflictbeheersing en burgerschap toe, een bevestiging van zijn eerste afspraak bij ‘Prélude’,

een uittreksel uit de circulaire (FR) van 27 september 2016 ‘relative aux échanges d’informations entre

l’autorité judiciaire et les autorités en charge de l’asile (OFPRA et CNDA)’, de UNHCR ‘notes sur les

clauses d’exclusion’ van 30 mei 1997 en een werkaanbieding van 27 februari 2019 (Verzoekschrift,

bijlagen 3-8).

2.2.2. Ter terechtzitting legt verzoeker een aanvullende nota neer waarbij hij een attest voegt van

deelname aan pedagogische workshops sinds oktober 2019, een inschrijvingsbewijs bij het Instituut voor

Technologie voor 2019/2020, een getuigschrift van regelmatige deelname aan de cursussen van het

instituut voor Technologie, een brief aan het Justitiehuis van Luik van de organisatie ‘Prélude’ en een

werkbewijs voor het jaar 2019 (Aanvullende nota, bijlagen 1-5).

2.3. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil

met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een

onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste

aanleg uitspraak 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, p.

95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

Op grond van artikel 39/2, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet kan de Raad de beslissing van de

commissaris-generaal bevestigen of hervormen. Wanneer er aan deze beslissing een substantiële

onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, of wanneer er essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat hij niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, kan hij de beslissing van de commissaris-generaal

vernietigen.

2.4. Beoordeling

2.4.1. In de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker de subsidiaire beschermingstatus toegekend

kreeg op grond van artikel 48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet, maar dat deze moet worden ingetrokken

op grond van artikel 55/5/1, §2, van de vreemdelingenwet.

De commissaris-generaal stelt vast dat verzoeker op 5 september 2018 werd veroordeeld door de

correctionele rechtbank te Luik niet enkel tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar met uitstel

gedurende 5 jaar wegens mondelinge bedreigingen, het toebrengen van zware slagen en verwondingen

en het onrechtmatig betreden van een woning, maar ook tot een gevangenisstraf van 1 maand wegens

het zonder toestemming aanbrengen van graffiti in de cel. Uit de motivering van de strafmaat leidt de
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commissaris-generaal af dat het om ernstige feiten gaat waardoor er redenen zijn die de intrekking van

de subsidiaire beschermingsstatus verantwoorden.

De commissaris-generaal is van oordeel dat de verklaringen van verzoeker tijdens het persoonlijk

onderhoud van 26 maart 2019 niet van die aard zijn om het behoud van de status te rechtvaardigen.

Naar aanleiding van de door verzoeker geuite vrees voor de leden van Ansar al-Sunna wordt in de

beslissing overwogen dat het asielrelaas van verzoeker ongeloofwaardig werd bevonden.

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

van de vreemdelingenwet adviseert de commissaris-generaal om verzoeker noch direct of indirect terug

te leiden naar zijn land van herkomst.

2.4.2. Een schending van het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de overheid bij het nemen van de

beslissing onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij haar beleidsvrijheid onjuist heeft

gebruikt. Het redelijkheidsbeginsel kan derhalve slechts geschonden zijn indien de administratieve

overheid een beslissing neemt die dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het niet

denkbaar is dat een andere zorgvuldig handelende administratieve overheid in dezelfde omstandigheden

tot deze besluitvorming zou komen (RvS 14 september 2017, nr. 239.067).

2.4.3. Van een schending van het evenredigheidsbeginsel kan slechts sprake zijn wanneer een beslissing

berust op feitelijk juiste en op zich rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen die motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 5 december 2019, nr. 246.278).

2.4.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).

2.4.5. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeker geschonden geachte artikel

55/5/1, §2, 1°, van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt:

“§ 2. 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;

(…)”

In artikel 55/5/1, § 3, van de vreemdelingenwet wordt voorgeschreven dat de commissaris-generaal in

geval van intrekking een advies moet verstrekken over de verenigbaarheid van een

verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet:

“Wanneer de Commissaris-generaal de subsidiaire beschermingsstatus intrekt met toepassing van

paragraaf 1 of van paragraaf 2, 1°, verstrekt hij in het kader van zijn beslissing een advies over de

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

Artikel 55/5/1, §2, 1°, van de vreemdelingenwet verwijst naar de uitsluitingsgronden die onder andere zijn

opgenomen in het in casu toepasselijke artikel 55/4, §1, eerste lid, c), van de vreemdelingenwet. In de

laatstgenoemde bepaling wordt gesteld dat “(e)en vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire

beschermingsstatus wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat: (…) c) hij een ernstig misdrijf

heeft gepleegd”.

2.4.6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 5 september 2018 door de correctionele

rechtbank van Luik werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 1 jaar met uitstel wegens

mondelinge bedreigingen, het toebrengen van vrijwillige slagen en verwondingen (met

arbeidsongeschiktheid tot gevolg) en het onrechtmatig betreden van een woning én een gevangenisstraf

van 1 maand wegens het zonder toestemming aanbrengen van graffiti in een Luikse politiecel (AD, stuk

16, Landeninformatie, brief DVZ, 27 september 2018 + vonnis Tribunal de Première Instance de Liège, 5

september 2018).
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2.4.7. De commissaris-generaal was van oordeel dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat

verzoeker een ernstig misdrijf heeft gepleegd waardoor hij de subsidiaire beschermingsstatus

overeenkomstig artikel 55/5/1, §2, 1°, van de vreemdelingenwet intrekt.

2.4.8. Verzoeker kan geenszins worden gevolgd waar hij a contrario op basis van artikel 49/2, §3, van de

vreemdelingenwet beweert dat een intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus in zijn geval niet

langer mogelijk is omdat deze binnen de vijf jaar na de indiening van het verzoek om internationale

bescherming zou dienen te gebeuren. De Raad merkt op dat in verzoekers geval de subsidiaire

beschermingsstatus werd ingetrokken op basis van artikel 55/5/1, §2, 1°, van de vreemdelingenwet. Deze

intrekking is luidens artikel 49/2, §4, tweede lid, van de vreemdelingenwet “te allen tijde” mogelijk zodat

verzoekers betoog op dit punt juridische grondslag mist.

Daarentegen kan verzoeker wel worden bijgetreden waar hij opmerkt dat de beslissing door de

commissaris-generaal werd genomen buiten de termijn van 60 werkdagen die voorzien is in artikel 49/2,

§4, vierde lid, van de vreemdelingenwet. Artikel 49/2, §4, vierde lid, van de vreemdelingenwet bepaalt dat

“(d)e Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (…) in geval van toepassing van het

(…) tweede lid binnen een termijn van zestig werkdagen een beslissing tot intrekking of opheffing van de

subsidiaire beschermingsstatus”. Uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde van de minister

(zie punt 1.3.) op 27 september 2018 vroeg om de status in te trekken terwijl de commissaris-generaal

slechts op 30 april 2019, dus ruim later dan 60 werkdagen na de schriftelijke vraag van 27 september

2018, de thans bestreden beslissing nam. De Raad merkt op dat de termijn van 60 werkdagen uit artikel

49/2, §4, vierde lid, van de vreemdelingenwet een termijn van orde is. Om te bepalen of een termijn een

vervaltermijn of een termijn van orde is, moet worden gelet op de expliciete of impliciete wil van de

normsteller. Deze wil kan blijken uit het doel en de formulering van de termijnstelling. Indien er geen

aanduidingen zijn over de wil van de normsteller en, zoals te dezen het geval is, aan het verstrijken van

de termijn geen gevolgen zijn verbonden, is de termijn te beschouwen als een termijn van orde (RvS 20

oktober 2011, nr. 215.848). Geen enkele wetsbepaling of beginsel schrijft voor dat de overschrijding van

de termijn tot gevolg heeft dat de commissaris-generaal zijn bevoegdheid, zoals omschreven in artikel

55/5/1, §2, 1°, van de vreemdelingenwet, zou verliezen. De overschrijding van de termijn van 60

werkdagen heeft geen rechtsgevolgen. In de memorie van toelichting bij de wet van 10 augustus 2015,

waarbij supra vermelde bepaling werd ingevoerd, wordt overigens uitdrukkelijk benadrukt dat het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zonder beperking in de tijd, op eigen

initiatief, kan overgaan tot de intrekking van eender welke status van internationale bescherming, en dit

voor welk wettelijk motief dan ook (zie MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december

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

vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale

veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming, Parl.St. Kamer 2014-2015, Doc. 54 1197/001,

p. 12). Daarenboven dringt zich de vaststelling op dat verzoeker geen belang kan doen gelden bij deze

kritiek aangezien het overschrijden van de termijn van 60 werkdagen tot gevolg heeft dat hij langer van

zijn naderhand ingetrokken internationale beschermingsstatus kon genieten.

2.4.9. Uit het gegeven dat verzoeker een beroep moet instellen tegen de bestreden beslissing binnen een

vervaltermijn van 30 dagen, terwijl er geen sanctie bestaat bij een overschrijding van de termijn van 60

werkdagen door de commissaris-generaal, blijkt geen discriminatie, noch een schending van de gelijkheid

der wapens of van de rechten van de verdediging. Er is namelijk een fundamenteel verschil tussen het

respecteren van een termijn van orde door de overheid en de ontvankelijkheid ratione temporis van een

rechtsvordering zodat hier geen sprake kan zijn van een ongeoorloofde differentiatie. De kritiek van

verzoeker houdt geen verband met de deugdelijkheid van de bestreden beslissing, maar komt in wezen

neer op wetskritiek waarvoor de Raad niet bevoegd is.

2.4.10. Verzoeker is in zijn middel van oordeel dat het misdrijf waarvoor hij werd veroordeeld onvoldoende

“ernstig” is om aanleiding te kunnen geven tot de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus. Om

te kunnen overgaan tot de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 55/5/1,

§2, 1°, van de vreemdelingenwet, zou er volgens hem sprake moeten zijn van een “bijzonder” ernstig

misdrijf.

Artikel 55/4, §1, eerste lid, c), van de vreemdelingenwet spreekt evenwel louter van een “ernstig misdrijf”.

Deze wetsbepaling vormt de omzetting van artikel 17.1, b), van de richtlijn 2011/95/EU. Het begrip “ernstig

misdrijf” wordt in de richtlijn 2011/95/EU niet gedefinieerd en de richtlijn bevat evenmin een expliciete

verwijzing naar het nationale recht ter interpretatie van dit begrip (HvJ 13 september 2018, nr. C-369/17,

Shajin Ahmed t. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, §33). In zijn arrest Sjahin Ahmed stelt het Hof van
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Justitie dat de gronden voor uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus vergelijkbaar zijn met de

gronden voor uitsluiting van de vluchtelingenstatus (Ibid., §45). De in artikel 17, lid 1, onder b), van de

richtlijn 2011/95/EU neergelegde grond voor uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus heeft

echter een bredere werkingssfeer en kent geen beperkingen in geografische of temporele zin of met

betrekking tot de aard van het misdrijf (Ibid., §46-47). Uit de rechtspraak en het EASO-rapport inzake

uitsluiting (EASO: “Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU) – A Judicial

Analysis”, januari 2016) blijkt wel dat het ‘ernstig’ karakter van het misdrijf, dat desgevallend aanleiding

kan geven tot de uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus, dient te worden beoordeeld aan de

hand van meerdere criteria, waaronder de aard van het gepleegde feit, de schade die werd

teweeggebracht, de gevolgde strafprocedure, de aard van de straf en de vraag of de meeste rechterlijke

instanties het gepleegde feit ook als een ernstig misdrijf zouden aanmerken (HvJ 13 september 2018, nr.

C-369/17, Shajin Ahmed t. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, §56).

Het standpunt van verzoeker dat het door hem gepleegde misdrijf niet als “ernstig” zou kunnen worden

beschouwd omdat het niet werd opgenomen in een niet-exhaustieve opsomming van bijzonder zware

misdrijven die aanleiding kunnen geven tot een uitsluiting van de vluchtelingenstatus in de Franse

omzendbrief die hij als bijlage bij zijn verzoekschrift voegt, is niet van aard om te besluiten dat het misdrijf

waarvoor hij werd veroordeeld onvoldoende ernstig zou zijn (zie Verzoekschrift, bijlage 6).

Verzoeker lijkt evenmin te kunnen worden gevolgd waar hij stelt dat de vereiste van een actuele en

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving uit de rechtspraak van

het Hof van Justitie ook van toepassing zou zijn in onderhavig geval. De regelgeving en de rechtspraak

inzake het Europese migratierecht kunnen niet zomaar worden getransponeerd naar het Europese

asielrecht. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt immers dat, omwille van de specifieke

doelstellingen van de uitsluiting, deze niet afhankelijk kan worden gesteld van een actueel gevaar voor de

lidstaat van ontvangst (zie HvJ 9 november 2010, nrs. C-57/09 en C-101/09 (GK), Bundesrepublik

Deutschland t. B. en D., §104). A contrario kan in het kader van het Europese migratierecht op grond van

een loutere beslissing tot uitsluiting van de internationale bescherming niet automatisch besloten worden

dat er sprake is van een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel

belang van de samenleving (zie HvJ 2 mei 2018, nrs. C-331/16 en C-366/16 (GK), K. t. Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie en H. F. t. Belgische Staat, §51). Uit wat voorafgaat blijkt dat het actueel karakter

van de bedreiging die zou uitgaan van verzoeker niet relevant is bij het nemen van een beslissing tot

intrekking op grond van artikel 55/5/1, §2, 1°, van de vreemdelingenwet.

Gezien de maatstaf om te bepalen wanneer er sprake is van een “ernstig misdrijf” in de zin van

bovenvermelde bepalingen duidelijk is, bestaat er geen noodzaak om een prejudiciële vraag te stellen

aan het Hof van Justitie, zoals verzoeker in zijn middel suggereert.

2.4.11. In zijn beslissing stelt de commissaris-generaal het volgende:

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

van de Correctionele rechtbank te Luik van 5 september 2018.

Uit dit vonnis blijkt dat u veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 2 jaren (met uitstel gedurende 5

jaar voor 1 jaar) wegens mondelinge bedreigingen, het toebrengen van vrijwillige slagen en verwondingen

(met arbeidsongeschiktheid tot gevolg) en het onrechtmatig betreden van een woning én een

gevangenisstraf van één maand wegens het zonder toestemming aanbrengen van graffiti, namelijk op de

muur van een cel ten nadele van de lokale politiezone Luik. Bij de straftoemeting hield de rechtbank

rekening met (i) de schade aan de fysieke integriteit van anderen; (ii) de noodzaak betrokkene bewust te

maken dat respect voor de fysieke integriteit van anderen een elementaire en fundamentele sociale norm

is die niet kan worden geschonden; (iii) het gebruikte geweld; (iv) de ernst van de feiten en het gebrek

aan zelfbeheersing dat betrokkene heeft getoond; (v) de afwezigheid van gerechtelijke antecedenten; (vi)

de noodzaak om de samenleving te beschermen door middel van de opsluiting van de verdachte om hem

uit te nodigen na te denken over de noodzaak om zijn gedrag te veranderen; en (vii) de noodzaak om

hem bewust te maken van zijn agressie probleem en de noodzaak om dit te leren beheersen. Waar

betrokkene verzocht om een maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling evenals

een werkstraf, was de rechter van oordeel dat een dergelijke maatregel en sanctie ongeschikt lijken,

rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, omdat zij de ernst van de vastgestelde

feiten zouden bagatelliseren. (zie vonnis pagina 4-5)

Uit de motivering en de strafmaat van het vonnis van 5 september 2018 blijkt duidelijk dat het ernstige

feiten betreffen.
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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.”

2.4.12. Volgens verzoeker werd geen rekening gehouden met het uitstel dat hem door de strafrechter

werd toegekend, met de afwezigheid van gerechtelijke antecedenten en met het gegeven dat de

daadwerkelijke schade niet zo groot was. Verzoeker wijst er ook op dat hij zijn jaar effectieve

gevangenisstraf niet heeft moeten uitzitten waardoor het misdrijf volgens hem niet ernstig genoeg was om

tot de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus over te gaan.

2.4.13. De Raad merkt op dat uit de bestreden beslissing wel degelijk blijkt dat de commissaris-generaal

bij de beoordeling van het ernstig karakter van het misdrijf rekening heeft gehouden met alle dienstige

factoren. Het element dat aanleiding gaf tot de intrekkingsbeslissing is een vonnis van de correctionele

rechtbank te Luik van 5 september 2018. Dit vonnis vormt een ernstige reden om aan te nemen dat

verzoeker zich aan een misdrijf schuldig heeft gemaakt. Vervolgens blijkt dat de commissaris-generaal bij

de beoordeling van het “ernstig” karakter van dit mistrijf rekening heeft gehouden met de aard van de

feiten, met name mondelinge bedreigingen en vrijwillige slagen en verwondingen, die een agressief

persoonsmisdrijf uitmaken. In de beslissing wordt ook terloops vermeld dat de toegebrachte slagen en

verwondingen de arbeidsongeschiktheid tot gevolg hadden, waaruit blijkt dat rekening werd gehouden

met de aangerichte schade. De vaststelling in het vonnis dat het respect voor de fysieke integriteit van

anderen een elementaire en fundamentele sociale norm is die niet kan worden geschonden, en die ook

in de bestreden beslissing wordt hernomen, maakt duidelijk dat de gepleegde feiten universeel als

laakbaar dienen te worden beschouwd. Tevens wordt overwogen dat de correctionele rechter niet is

ingegaan op de vraag tot opschorting van de veroordeling, noch op de vraag om een werkstraf op te

leggen aan verzoeker omdat dit, gezien de omstandigheden van de zaak, de feiten zou bagatelliseren.

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de verleende gunst van het gedeeltelijke uitstel van de

strafuitvoering verband houdt met de inschatting van de ernst van het gepleegde misdrijf. Op grond van

het geheel van zijn vaststellingen kon de commissaris-generaal op deugdelijke wijze concluderen dat er

ernstige redenen zijn om aan te nemen dat verzoeker een ernstig misdrijf heeft gepleegd waardoor de

subsidiaire beschermingsstatus dient te worden ingetrokken.

2.4.14. In zijn middel verwijst verzoeker naar zijn gedrag na de veroordeling en naar het feit dat niet werd

aangetoond dat hij zal recidiveren. Verzoeker stipt ook aan dat hij een opleiding conflictbeheersing volgt

en stelt dat zijn invrijheidsstelling incidentloos is verlopen. Ter adstructie van zijn

reclasseringsinspanningen voegt verzoeker aan zijn verzoekschrift een inschrijvingsbewijs bij ‘Prélude’

voor een opleiding conflictbeheersing en burgerschap toe, een bevestiging van zijn eerste afspraak bij

‘Prélude’ en een werkaanbieding van 27 februari 2019 (Verzoekschrift, bijlagen 4, 5 en 8).

Ter terechtzitting vult verzoeker deze elementen aan met een bevestiging van deelname aan

pedagogische workshops sinds oktober 2019, een inschrijvingsbewijs bij het Instituut voor Technologie

voor 2019/2020, een getuigschrift van regelmatige deelname aan de cursussen bij het Instituut voor

Technologie, een brief aan het Justitiehuis van Luik van de organisatie ‘Prélude’ en een werkbewijs voor

het jaar 2019 (Aanvullende nota, bijlagen 1-5).

Zoals hierboven reeds werd overwogen, schrijft geen enkele bepaling of beginsel voor dat de

commissaris-generaal bij het nemen van een beslissing tot intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus rekening dient te houden met het actuele karakter van de bedreiging die uitgaat van

verzoeker of diens actuele gedrag. Reeds tijdens het persoonlijk onderhoud van verzoeker werd door de

protection officer gewezen op het feit dat zijn verblijfsstatus afhankelijk is van een afzonderlijke beslissing

die wordt genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken en dat aspecten, zoals het feit dat verzoeker in

België studies heeft aangevat en dergelijke, in overweging worden genomen bij de beoordeling van zijn

verblijfsstatus (AD, stuk 6, notities van het persoonlijk onderhoud, 26 maart 2019, p. 5-6). Elementen die

betrekking hebben op zijn integratie en reclassering dienen aan bod te komen in het kader van een

beslissing met betrekking tot zijn verblijfsstatus.

2.4.15. Waar verzoeker kritiek levert op het advies van de commissaris-generaal waaruit blijkt dat een

verwijderingsmaatregel niet verenigbaar zou zijn met de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet

en waar hij beweert dat dit advies niet zou stroken met de intrekkingsbeslissing, merkt de Raad op dat dit

advies niet bindend is en de rechtstoestand van de betrokkene niet wijzigt zodat dit advies geen

aanvechtbare rechtshandeling vormt (cf. RvS 21 januari 2020, nr. 246.785; RvS 24 mei 2016, nr. 234.824).
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2.4.16. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de in het middel aangevoerde bepalingen van

de vreemdelingenwet, al dan niet in samenhang gelezen met de richtlijn 2011/95/EU. De motieven van

de beslissing staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Er is geen sprake van een schending

van het evenredigheidsbeginsel. Verzoeker toont niet aan dat de commissaris-generaal bepaalde

elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht, waardoor geen schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk wordt gemaakt. Verzoeker heeft ook geen schending aangetoond

van het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie, noch van het beginsel van de gelijkheid der wapens

of van de rechten van de verdediging.

Het enig middel is, voor zover de erin opgeworpen bepalingen en beginselen dienstig worden aangevoerd,

ongegrond.

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.

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 twintig februari tweeduizend twintig door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN


