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nr. 233 178 van 27 februari 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VAN DE STEEN

Luchthaven Brussel Nationaal 1K

1930 ZAVENTEM

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit en van Turkse origine te zijn,

op 13 juni 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen van 14 mei 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 27 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 februari 2020.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VAN DE STEEN 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 onbepaalde nationaliteit en van Turkse origine te zijn, werd op 3

oktober 1994 als vluchteling erkend.

1.2. Op 25 februari 1993 werd verzoeker definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te

Brugge tot een gevangenisstraf van 3 maanden (met uitstel gedurende 3 jaren) voor opzettelijke slagen

en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Verzoeker werd op 14 september 1994 definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Brugge

tot een gevangenisstraf van 4 maanden (met uitstel gedurende 3 jaren) voor opzettelijke slagen en

verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.
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Op 17 september 1996 werd verzoeker definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te

Brugge tot een gevangenisstraf van 6 maanden (met uitstel gedurende 3 jaren) voor opzettelijke slagen

en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en verboden wapendracht.

Verzoeker werd op 14 november 2001 definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Luik tot

een gevangenisstraf van 10 maanden (met probatie-uitstel gedurende 3 jaren behalve de voorlopige

hechtenis van 08/08/1998 tot 07/10/1998) voor opzettelijke slagen en verwondingen met

arbeidsongeschiktheid tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en vernieling van afsluiting,

verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoekbomen.

Op 25 april 2003 werd verzoeker definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Veurne tot

een gevangenisstraf van 2 maanden (met uitstel gedurende 3 jaren behalve de voorlopige hechtenis)

voor opzettelijke slagen en verwondingen en bedreigingen door gebaren (snijbeweging langs de hals).

Verzoeker werd op 19 februari 2008 definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Brugge tot

een gevangenisstraf van 2 jaren (met uitstel gedurende 5 jaren behalve de voorlopige hechtenis mits

naleving van voorwaarden) voor poging tot doodslag, bedreiging door gebaren of zinnebeelden met een

aanslag op personen of eigendommen, strafbaar met een criminele straf, en opzettelijke slagen en

verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Op 4 februari 2013 werd verzoeker door het Hof van beroep te Gent definitief veroordeeld tot een

gevangenisstraf van 6 maanden voor verboden wapendracht (klauwhamer, knipmes en metalen

ketting), opzettelijke slagen en verwondingen en bedreigingen door gebaren of zinnebeelden, namelijk

door het tonen van een klauwhamer.

Op 9 oktober 2014 werd verzoeker definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Gent tot

een gevangenisstraf van 4 maanden voor opzettelijke slagen en verwondingen met

arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Verzoeker werd op 13 september 2018 definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Gent

tot een gevangenisstraf van 7 maanden wegens opzettelijke slagen en verwondingen en belaging van

een persoon, terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste

persoon ernstig zou verstoren.

1.3. Bij schrijven van 21 juni 2018, door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen ontvangen op 18 juli 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 25 maart 2019 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 14 mei 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot intrekking van de vluchtelingenstatus. Deze beslissing werd op 17 mei 2019 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, die initieel de Turkse nationaliteit bezat, bent een Koerd, afkomstig van Mardin in Zuid-Oost Turkije.

U ontvluchtte in 1989 uw land, uit vrees voor de Turkse autoriteiten, en dit omdat u toendertijd velerlei

activiteiten had ontplooid voor de Koerdische guerilla van de PKK (Koerdische Arbeiderspartij).

U diende in België op 15 december 1989 een verzoek om internationale bescherming in. Op 3 oktober

1994 werd u de vluchtelingenstatus toegekend.

In België liep u achtereenvolgens volgende veroordelingen op:



RvV X - Pagina 3

Op 25 februari 1993 werd u definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Brugge tot een

gevangenisstraf van 3 maanden (met uitstel gedurende 3 jaren) voor opzettelijke slagen en

verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Op 14 september 1994 werd u definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Brugge tot een

gevangenisstraf van 4 maanden (met uitstel gedurende 3 jaren) voor opzettelijke slagen en

verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Op 17 september 1996 werd u definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Brugge tot een

gevangenisstraf van 6 maanden (met uitstel gedurende 3 jaren) voor opzettelijke slagen en

verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg én verboden wapendracht.

Op 14 november 2001 werd u definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Luik tot een

gevangenisstraf van 10 maanden (met probatie-uitstel gedurende 3 jaren behalve de voorlopige

hechtenis van 08/08/1998 tot 07/10/1998) voor opzettelijke slagen en verwondingen met

arbeidsongeschiktheid tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen én vernieling van afsluiting,

verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoekbomen.

Op 25 april 2003 werd u definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Veurne tot een

gevangenisstraf van 2 maanden (met uitstel gedurende 3 jaren behalve de voorlopige hechtenis) voor

opzettelijke slagen en verwondingen én bedreigingen door gebaren (snijbeweging langs de hals).

Op 19 februari 2008 werd u definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Brugge tot een

gevangenisstraf van 2 jaren (met uitstel gedurende 5 jaren behalve de voorlopige hechtenis mits

naleving van voorwaarden) voor poging tot doodslag, bedreiging door gebaren of zinnebeelden met een

aanslag op personen of eigendommen, strafbaar met een criminele straf, én opzettelijke slagen en

verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Op 4 februari 2013 werd u door het Hof van beroep te Gent definitief veroordeeld tot een

gevangenisstraf van 6 maanden voor verboden wapendracht (klauwhamer, knipmes en metalen

ketting), opzettelijke slagen en verwondingen én bedreigingen door gebaren of zinnebeelden, namelijk

door het tonen van een klauwhamer.

Op 9 oktober 2014 werd u definitief veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Gent tot een

gevangenisstraf van 4 maanden voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid

tot gevolg.

Op 18 juli 2018 ontving het CGVS een brief waarin de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 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.

B. Motivering

U werd op 3 oktober 1994 erkend als vluchteling. Er dient heden te worden opgemerkt dat,

niettegenstaande u erkend werd als vluchteling, u heden de vluchtelingenstatus moet worden

ingetrokken.

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

het vonnis van de Correctionele rechtbank te Brugge van 19 februari 2008. Uit dit vonnis blijkt dat u

definitief veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 2 jaar (met uitstel gedurende 5 jaar behalve de

voorlopige hechtenis mits naleving van voorwaarden) voor poging tot doodslag, bedreiging door

gebaren of zinnebeelden met een aanslag op personen of eigendommen, strafbaar met een criminele

straf, én opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

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 in kracht van gewijsde gegane vonnis van 19 februari 2008.
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Uit de feitenstelling blijkt dat de politie op 28 augustus 2007 werd opgeroepen wegens een uit de hand

gelopen ruzie. Bij aankomst werden drie slachtoffers aangetroffen met verwondingen in de bovenarm,

borst- en buikstreek. Deze verwondingen waren het gevolg van door u toegebrachte messteken. U werd

gevat bij het wegvluchten met twee messen in de handen, namelijk een groot mes en een soort dolk of

plooimes. De diverse verklaringen in combinatie met het door u gebruikte wapen en de plaats van de

toegebrachte steken overtuigden de rechtbank dat de door het openbaar ministerie voorziene

kwalificatie van de feiten (zijnde ‘poging tot doodslag’) volkomen terecht is. De rechtbank meende echter

dat gelet op de voorafgaande gedragingen van de slachtoffers er inderdaad sprake was van uitlokking

en hield hiermee rekening bij de straftoemeting.

De Correctionele rechtbank achtte de u tenlastegelegde feiten bewezen en oordeelde dat de door u

gepleegde feiten ”bijzonder ernstig [zijn] en getuigen van een zeer agressieve ingesteldheid,

hetgeen ook blijkt uit zijn strafverleden, daar waar hij in ons land sinds 1993 reeds vijf maal werd

veroordeeld wegens opzettelijke slagen en verwondingen met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot

gevolg. Volgens de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige-psychiater is beklaagde

iemand die vrij snel van de agressie naar de daad overgaat en die steeds ‘gewapend’ de straat

opgaat. Verder meent de deskundige dat beklaagde een gevaar kan opleveren wanneer hij zich

vernederd voelt of meent onrecht te zijn aangedaan. Beklaagde verblijft in voorhechtenis sinds

28/08/2007. Hij vertoont nog steeds geen enkel spijt omtrent het gebeurde. Hij is ervan overtuigd zelf

het slachtoffer te zijn geweest van de ‘Russen’. Beklaagde dient echter in te zien dat hij van mentaliteit

zal moeten veranderen en dat in ons land conflicten niet met geweld kunnen worden opgelost. Hij dient

dringend aan zijn agressieprobleem te werken.” (zie vonnis Correctionele rechtbank te Brugge van 19

februari 2008, 4° en 5° blad). Rekening houdend met deze omstandigheden, uw strafverleden en de

ernst van de feiten, doch in acht genomen de aanvaarde uitlokking meent de rechtbank dat een

gevangenisstraf van twee jaar (met uitstel gedurende 5 jaar behalve de voorlopige hechtenis mits

naleving van voorwaarden) passend en gerechtvaardigd voorkomt om u de ernst van de door u

gepleegde feiten te doen inzien en u er op te wijzen dat uw gedrag verwerpelijk is en niet kan worden

getolereerd.

Gelet op (i) de bijzondere ernst van de door u gepleegde feiten, waarbij de fysieke integriteit van uw

slachtoffer zeer ernstig werd aangetast, (ii) het oogmerk om te doden aanwezig was, (iii) de beoordeling

van deze feiten door de rechtbank en (iv) de toegekende strafmaat, dient te worden besloten dat u zich

schuldig hebt gemaakt aan een bijzonder ernstig misdrijf, waarvoor u definitief veroordeeld werd.

Dit misdrijf (poging tot doodslag) is dermate ernstig dat deze vaststelling an sich reeds voldoende is om

te stellen dat u een gevaar voor de samenleving vormt. De rechter oordeelde bovendien zelf dat de

feiten getuigden van een zeer agressieve ingesteldheid. Uit uw handelen blijkt immers dat u geen

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

terugschrikt fysiek geweld en wapens te gebruiken. Bovendien blijkt uit het vonnis dat u geen enkele

spijt betoonde. Zij voorts opgemerkt dat u op 4 februari 2013 opnieuw strafrechtelijk veroordeeld werd,

ditmaal wegens verboden wapendracht, opzettelijke slagen en verwondingen én bedreigingen door

gebaren of zinnebeelden, namelijk door het tonen van een klauwhamer. De rechtbank oordeelde toen:

”De handelswijze van beklaagde getuigt van een gebrekkige gedragscontrole, van een manifest

gebrek aan respect voor andermans fysieke en psychische integriteit en van een totaal gebrek

aan normbesef. De door beklaagde gepleegde feiten voeden het onveiligheidsgevoel van de

slachtoffers in het bijzonder en van de burgers in het algemeen. De omstandigheid dat de feiten

werden gepleegd in een rechtbank is des te erger. De openbare orde dient te worden gevrijwaard en

de leden van de maatschappij dienen te worden beschermd. Beklaagde moet zich in alle

omstandigheden leren beheersen. Zijn buitensporige gedragingen kunnen geenszins worden

getolereerd en dienen te worden afgekeurd en beteugeld” (zie arrest van het Hof van beroep te Gent, 5°

blad). Vervolgens werd u op 9 oktober 2014 nogmaals strafrechtelijk veroordeeld voor opzettelijke

slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Ook in dit vonnis oordeelde de rechter:

”De handelingen van de beklaagde getuigen van een flagrant gebrek aan respect voor andermans

fysieke integriteit. Hij dient in te zien dat zijn eigen frustraties hem geen vrijgeleide geven om tot

agressie over te gaan. […] De beklaagde kampt duidelijk met een ernstige impulscontrolestoornis.

De minste aanleiding is voor hem genoeg om te ontploffen en tot fysiek geweld over te gaan” (zie vonnis

van de Correctionele rechtbank te Gent, 3° blad). De vaststelling dat u sinds uw verblijf in België reeds

acht maal (6 maal sinds uw erkenning als vluchteling in 1994) correctioneel veroordeeld bent voor een

veelheid aan criminele feiten waarbij u telkens een gevangenisstraf werd opgelegd, wijst er voorts 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
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uw persoonlijk handelen komt dan ook een manifest gebrek aan normbesef en respect voor de

wetten en regels van dit land en 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 4 maart 2019 opgeroepen om op 25 maart 2019 gehoord te worden door een

medewerker van het CGVS. U werd met bovenstaande veroordelingen en vonnissen geconfronteerd en

gaf de openvolgende gerechtelijke procedures en veroordelingen toe, maar u riep in dat u in alle

gevallen zélf nóóit de agressie heeft uitgelokt doch telkens handelde uit zelfverdediging (zie CGVS,

notities persoonlijk onderhoud, dd. 25 maart 2019, pp. 3-6).

Wat in het bijzonder de feiten van 28 augustus 2007 betreffen - uzelf situeert het incident in 2006 - stelt

u dat u letterlijk door Russen, verbonden met de maffia, met de rug tegen de muur werd geduwd. U kon

uw evenwicht niet bewaren en viel voorover waardoor per ongeluk de punt van uw mes de borstkas van

uw aanvaller raakte en hem verwondde. Dat ook één van de aanwezige vrouwen werd geraakt in de

zijde was stomweg het gevolg van het feit dat iemand anders op datzelfde moment uw arm probeerde

om te draaien (zie CGVS, pp. 3-4). U treft geen schuld, zo stelde u.

Betreffende het voorval in de Correctionele Rechtbank van Gent - nl. een vechtpartij in de hoofdhal -

waarvoor u op 4 februari 2013, opnieuw strafrechtelijk werd veroordeeld werd, ditmaal wegens verboden

wapendracht, opzettelijke slagen en verwondingen én bedreigingen door gebaren of zinnebeelden, en

namelijk door het tonen van een klauwhamer, kan u enkel zeggen dat u geen herinnering hebt aan enig

incident. U geeft aan dat u niks heeft misdaan in de hall van de rechtbank (zie CGVS, p. 6).

Uw verklaringen aangaande uw aandeel in de opeenvolgende incidenten geven aan dat u, zoals de

Belgische Justitie meermaal heeft vastgesteld, de schuld bij anderen legt en uw eigen aandeel telkens

tot een minimum tracht te herleiden. Dit kan enkel de reeds gevelde vonnissen onderschrijven, nl. daar

waar duidelijk wordt gesteld 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.

U gaf ook aan dat een terugkeer naar Turkije, na 30 jaar verblijf in België, is uitgesloten. Niet alleen

vreest u nog steeds de Turkse overheid omwille van uw voormalig PKK-engagement, maar bovendien

zou u reeds in 1992 - nog alvorens u de vluchtelingenstatus werd toegekend - afstand hebben gedaan

van uw Turkse nationaliteit. In 1994 zou u bovendien de Belgische nationaliteit hebben aangevraagd.

De gemeente Oostende liet u in 1996 weten dat uw papieren klaar lagen. Omdat u het op dat moment te

druk had met uw restaurant in Luik en grote afstanden moest afleggen tussen Gent en Luik was u niet in

de gelegenheid om uw papieren te gaan afhalen. Omdat er daarna een politierapport tegen u werd

opgesteld, zouden uw papieren zijn geblokkeerd en heeft u de Belgische nationaliteit uiteindelijk niet

verkregen. U beschouwt uzelf als staatloze of apatride (zie CGVS, p. 7). In dit verband kan het CGVS

enkel aangeven dat deze redenen geen afbreuk doen aan de ernst van de door u gepleegde misdrijven

en een behoud van status niet kunnen legitimeren. Dat u daarenboven aangeeft dat u de Belgische

nationaliteit misliep door uw eigen handelen, nl. 1) het niet tijdig afhalen van uw documenten bij de stad

Oostende omdat dit niet verenigbaar was met uw werk in uw restaurant te Luik, en 2) doordat u in

aanraking was gekomen met de politie en opeenvolgende onderzoeken en rapporten werden opgesteld,

kan niet worden aanzien als een vergoelijking om uw eigen (verblijfs)situatie niet te regelen. Ook is het

van belang hier op te merken dat u zelf, uit éigen initiatief in 1992 - dus nog vóórdat u de

vluchtelingenstatus door het CGVS werd toegekend afstand deed van uw Turkse nationaliteit. U

verklaarde dat dit gebeurde op aanraden van uw toenmalig raadsheer, Mter F.(…), en dit omdat u dat

zogezegd voordeliger zou uitkomen (zie CGVS, p. 7). Ook dit element kan aldus niet in aanmerking

worden genomen om een behoud van status te rechtvaardigen.

U legde geen bijkomende documenten neer naar aanleiding van het persoonlijk onderhoid op 25 maart

2019.
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Wanneer de Commissaris-generaal van oordeel is dat de vluchtelingenstatus moet ingetrokken worden

omdat de asielzoeker 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 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 Turkije. 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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 55/3/1 van de wet van 15 december 1980

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

Vreemdelingen (Vreemdelingenwet), merkt verzoeker in een eerste onderdeel op dat artikel 55/3/1 van

de Vreemdelingenwet werd ingevoerd naar aanleiding van de omzetting 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) (hierna:

"Kwalificatierichtlijn"). Noch de Kwalificatierichtlijn, noch de Belgische wetgeving definieert de termen

"gevaar voor de samenleving" en "bijzonder ernstig misdrijf". Niettemin heeft de Belgische wetgever er

uitdrukkelijk voor gekozen te spreken van een "misdrijf" (en niet van een "misdaad"), zodat zowel

misdaden, wanbedrijven als overtredingen binnen het toepassingsgebied vallen. Hoewel poging tot

doodslag als een bijzonder ernstig misdrijf kan worden gekwalificeerd, volstaat dit volgens the European

Asylum Support Office niet om op grond hiervan de vluchtelingenstatus van een vreemdeling in te

trekken. Er moet namelijk individueel worden beoordeeld of het desbetreffende misdrijf objectief en

subjectief als bijzonder en ernstig kan worden beschouwd, gelet op bijvoorbeeld verzachtende

omstandigheden. Verzoeker acht het van belang om in voorliggende uitspraak van 19 februari 2008 de

concrete omstandigheden te kaderen. Het vonnis vermeldt namelijk het volgende: "Beklaagde stelde dat

de Russen al een week achter hem zaten, in zijn zaak reeds borden en glazen hadden stuk gegooid en

hem meermaals hadden bedreigd met moord door de Russische maffia. Toen hij na boodschappen te

hebben gedaan in de GB naar huis ging en hen zag (vier mannen en drie vrouwen) kwam één van de

mannen naar hem toe gelopen en werd hij er onmiddellijk door geslagen, waarop hij terugsloeg. Gezien

hij vervolgens werd omsingeld door de Russen nam hij het keukenmes dat hij net had gekocht en

zwaaide ermee in het wilde weg om zich te beschermen waardoor de verwondingen werden

veroorzaakt." (stuk 3). De rechtbank aanvaardde inderdaad de kwalificatie van "poging tot doodslag",

maar voegde hier evenwel het volgende aan toe: “Artikel 411 Sw. stelt dat doodslag, verwondingen en

slagen verschoonbaar zijn indien zij onmiddellijk uitgelokt worden door zware gewelddaden tegen

personen.

De rechtbank meent dat gelet op de voorafgaande gedragingen van de slachtoffers er inderdaad sprake

is van uitlokking.

Nopens het begin van de feiten leggen de slachtoffers een volkomen andere verklaring af die in geen

enkel opzicht strookt met de verklaringen van de getuigen, hetgeen al doet vermoeden dat de

slachtoffers hun aandeel in de feiten willen verbergen.

Uit de diverse verklaringen van de getuigen kan immers met zekerheid worden afgeleid dat I.(…) wel

degelijk uit eigen beweging naar beklaagde aan de overkant van de straat was gelopen en dat hij

helemaal niet werd gewenkt door beklaagde. Verder blijkt uit de getuigenverklaringen dat er een

discussie ontstond tussen I.(…) en beklaagde, waarbij beklaagde een duw kreeg, dat vervolgens de

vriend (V.(…) M.(…)) en de zus M.(…) kwamen aangelopen en dat zij beklaagde van langs achter

enkele slagen gaf, dat tenslotte ook de moeder met het kind op de arm boos overstak en beklaagde

sloeg met een zak met een krop sla en dat beklaagde daarop het mes uit zijn boodschappentas nam en

ermee uithaalde.

Dit laatste was de reactie van beklaagde die werd uitgelokt door de gewelddaden van de diverse

'Russen' op zijn persoon.

Dat de slachtoffers zelf geen geweld schuwden blijkt overigens ook uit de vaststellingen van de

verbalisanten die I.(…) en M.(…) met moeite op afstand konden houden op het ogenblik van de
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interceptie van beklaagde.” Verzoeker benadrukt dat het dus belangrijk is aan te stippen dat hij de

daden waartoe hij veroordeeld werd niet uit eigen beweging heeft gesteld, maar naar aanleiding van de

belaging door ten minste vier personen. Vermits hij zich onveilig voelde - en hij zich bovendien duidelijk

in een numeriek onevenwicht bevond - voelde hij zich genoodzaakt zich te verdedigen. De vraag rijst

naar mening van verzoeker dan ook of dergelijke veroordeling wegens poging tot doodslag - gelet op de

concrete omstandigheden - wel een grond kan zijn om de hem als een gevaar voor de samenleving te

beschouwen. Hij is namelijk niet diegene die de slachtoffers is gaan opzoeken en belagen, wel

integendeel. Verzoeker wijst er voorts op dat naast de aard en de omstandigheden van het misdrijf, ook

het ogenblik waarop het misdrijf werd begaan een relevant criterium is. Er dient namelijk een actueel of

toekomstig gevaar voor de samenleving te worden aangetoond. In voorliggend geval stoelt de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn beslissing tot intrekking op de

veroordeling van 19 februari 2008. Er wordt weliswaar tevens verwezen naar de veroordelingen van 4

februari 2013 en 9 oktober 2014, maar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

stelt zelf: "Dit misdrijf (poging tot doodslag) is dermate ernstig dat deze vaststelling an sich reeds

voldoende is om te stellen dat u een gevaar voor de samenleving vormt". Verzoeker besluit hieruit dat

de veroordelingen van 4 februari 2013 en 9 oktober 2014 bijgevolg slechts bijzaak zijn en dat de

beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus uitsluitend steunt op de veroordeling van 19 februari

2008. In de veronderstelling dat hij inderdaad een gevaar voor de samenleving zou vormen, acht

verzoeker het eigenaardig dat pas tien (!) jaar na datum deze uitspraak wordt aangehaald om de

intrekking van de vluchtelingenstatus te rechtvaardigen. Hij stelt zich de vraag of men niet veel sneller

had moeten optreden indien er daadwerkelijk een gevaar voor de samenleving zou bestaan. Bijgevolg

kan de veroordeling van 19 februari 2008 naar het oordeel van verzoeker bezwaarlijk volstaan om te

stellen dat de hij een (actueel) gevaar vormt voor de samenleving en ten gevolge hiervan zijn

vluchtelingenstatus moet worden ingetrokken.

In een tweede onderdeel verwijst verzoeker naar de memorie van toelichting bij artikel 55/3/1 van de

Vreemdelingenwet: “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 veroordeeld werd voor een bijzonder

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

nationale veiligheid.” Artikel 52/4 Vreemdelingenwet vervangt oud artikel 52bis van de

Vreemdelingenwet, dat in voege was op het ogenblik van de toekenning van de vluchtelingenstatus. Het

luidde als volgt: “Indien een vreemdeling die vraagt of heeft gevraagd als vluchteling te worden erkend

geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen verstoren, kan de Minister bevoegd

inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,

naar gelang van het geval hem de toegang tot het grondgebied weigeren of besluiten dat hij er niet of

niet meer mag verblijven of er zich vestigen in die hoedanigheid. De Minister wint het advies in van de

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over de overeenstemming van de

verklaring van betrokkene dat hij vluchteling is of van zijn vraag om als dusdanig erkend te worden en

van de verwijderingsmaatregelen met het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, en met artikel 3 van het Europees Verdrag ter

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4

november 1950.” Verzoeker wijst erop dat op het ogenblik van de toekenning van de

vluchtelingenstatus, de correctionele rechtbank te Brugge hem reeds tweemaal had veroordeeld

wegens opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een eerste maal op

25 februari 1993 met een gevangenisstraf van drie maanden (met uitstel gedurende drie jaren) en een

tweede maal op 14 september 1994 met een gevangenisstraf van vier maanden (met uitstel gedurende

drie jaren). Verzoeker acht het dan ook merkwaardig dat de bevoegde instantie op het ogenblik van de

toekenning van de vluchtelingenstatus niet van oordeel was dat hij een gevaar vormde voor de

openbare orde, ondanks de twee veroordelingen die hij reeds had opgelopen, waaronder op basis van

"het bewerken van een klant met een baseballknuppel tijdens een discussie" (cf. veroordeling van 14

september 1994). Bovendien gold er nog geen vereiste van "definitieve veroordeling wegens een

bijzonder ernstig misdrijf", waardoor een ruimere interpretatie mogelijk was dan vandaag op basis van

artikel 52/4 van de Vreemdelingenwet. Met andere woorden, de veroordelingen wegens opzettelijke

slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg vormden geen obstakel voor de

toekenning van de vluchtelingenstatus, maar gelijkaardige veroordelingen maken nu wel de grondslag

uit voor de intrekking van de vluchtelingenstatus, aldus verzoeker, die uit het voorgaande besluit dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten onrechte zijn vluchtelingenstatus heeft

ingetrokken op basis van artikel 55/3/1 van de Vreemdelingenwet.
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2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: het vonnis van de

Correctionele rechtbank te Brugge van 19 februari 2008 en een uittreksel uit de parlementaire

voorbereidingen bij artikel 55/3/1 van de Vreemdelingenwet.

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

19 februari 2008 door de Correctionele rechtbank te Brugge definitief veroordeeld werd tot een

gevangenisstraf van 2 jaar (met uitstel gedurende 5 jaar behalve de voorlopige hechtenis mits naleving

van voorwaarden) voor poging tot doodslag, bedreiging door gebaren of zinnebeelden met een aanslag

op personen of eigendommen, strafbaar met een criminele straf, en opzettelijke slagen en

verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, gelet op (a) de bijzondere ernst van de door hem

gepleegde feiten, waarbij de fysieke integriteit van zijn slachtoffer zeer ernstig werd aangetast, (b) het

oogmerk om te doden aanwezig was, (c) de beoordeling van deze feiten door de rechtbank en (iv) de

toegekende strafmaat, dient te worden besloten dat hij zich schuldig hebt gemaakt aan een bijzonder

ernstig misdrijf, waarvoor hij definitief veroordeeld werd, dit misdrijf (poging tot doodslag) dermate

ernstig is dat deze vaststelling an sich reeds voldoende is om te stellen dat hij een gevaar voor de

samenleving vormt, de vaststelling dat hij sinds zijn verblijf in België reeds acht maal (6 maal sinds zijn

erkenning als vluchteling in 1994) correctioneel veroordeeld werd voor een veelheid aan criminele feiten

waarbij hem telkens een gevangenisstraf werd opgelegd, er voorts wijst op 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

manifest gebrek aan normbesef en respect voor de wetten en regels van dit land en 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 (1) zijn verklaringen aangaande zijn aandeel in de opeenvolgende

incidenten aangeven dat hij, zoals de Belgische Justitie meermaals heeft vastgesteld, de schuld bij

anderen legt en zijn eigen aandeel telkens tot een minimum tracht te herleiden, hetgeen enkel de reeds

gevelde vonnissen kan onderschrijven, namelijk daar waar duidelijk wordt gesteld 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 en (2) ook zijn verklaringen dat

een terugkeer naar Turkije, na 30 jaar verblijf in België, uitgesloten is, dat hij niet alleen nog steeds de

Turkse overheid vreest omwille van zijn voormalig PKK-engagement, maar hij bovendien reeds in 1992 -

nog alvorens hem de vluchtelingenstatus werd toegekend - afstand zou hebben gedaan van zijn Turkse

nationaliteit en hij uiteindelijk de Belgische nationaliteit niet heeft verkregen, geen afbreuk doen aan de

ernst van de door hem gepleegde misdrijven en een behoud van status niet kunnen legitimeren.

2.4. 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.

2.5.1. 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
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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

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 onherroepelijk 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.

De Raad merkt hierbij 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, noch tot gevallen waarin de aangehaalde feiten

gepleegd werden na de invoering van de 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

veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf, of omdat er goede redenen bestaan om hem te

beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.”

Verzoeker verwijst naar het oude artikel 52bis van de Vreemdelingenwet en wijst erop dat op het

ogenblik van de toekenning van de vluchtelingenstatus, de correctionele rechtbank te Brugge hem reeds

tweemaal had veroordeeld wegens opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot

gevolg. Een eerste maal op 25 februari 1993 met een gevangenisstraf van drie maanden (met uitstel

gedurende drie jaren) en een tweede maal op 14 september 1994 met een gevangenisstraf van vier
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maanden (met uitstel gedurende drie jaren). Verzoeker acht het dan ook merkwaardig dat de bevoegde

instantie op het ogenblik van de toekenning van de vluchtelingenstatus niet van oordeel was dat hij een

gevaar vormde voor de openbare orde, ondanks de twee veroordelingen die hij reeds had opgelopen,

waaronder op basis van "het bewerken van een klant met een baseballknuppel tijdens een discussie"

(cf. veroordeling van 14 september 1994). Bovendien gold er nog geen vereiste van "definitieve

veroordeling wegens een bijzonder ernstig misdrijf", waardoor een ruimere interpretatie mogelijk was

dan vandaag op basis van artikel 52/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker hekelt dat de

veroordelingen wegens opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg geen

obstakel vormden voor de toekenning van de vluchtelingenstatus, maar gelijkaardige veroordelingen nu

wel de grondslag uitmaken voor de intrekking van de vluchtelingenstatus. Verzoeker kan echter in zijn

betoog niet worden gevolgd. Hij gaat er in deze volledig aan voorbij dat op het ogenblik van de

erkenning van zijn vluchtelingenstatus in 1994 geen enkele wettelijke bepaling aan de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de bevoegdheid gaf om te weigeren de

vluchtelingenstatus te erkennen indien de vreemdeling een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij

definitief veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf. Het door verzoeker aangehaalde oude

artikel 52bis van de Vreemdelingenwet betrof immers de situatie waarin “een vreemdeling die vraagt of

heeft gevraagd als vluchteling te worden erkend geacht wordt de openbare orde of de nationale

veiligheid te kunnen verstoren”, hetgeen geenszins kan gelijkgesteld worden met “een gevaar voor de

samenleving, omdat de vreemdeling definitief veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf”

zoals thans wordt bepaald in artikel 52/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien gaf het oude artikel

52bis van de Vreemdelingenwet aan de minister bevoegd inzake de toegang tot het grondgebied, het

verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de bevoegdheid om, naar gelang van het

geval, de vreemdeling de toegang tot het grondgebied te weigeren of te besluiten dat hij er niet of niet

meer mag verblijven of er zich vestigen in die hoedanigheid. De minister diende in dat geval het advies

in te winnen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over de

overeenstemming van de verklaring van betrokkene dat hij vluchteling is of van zijn vraag om als

dusdanig erkend te worden en van de verwijderingsmaatregelen met het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen en met artikel 3 EVRM. In tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te

menen, gaf genoemd artikel aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aldus

geen enkele bevoegdheid in het kader van het onderzoek van de asielaanvraag van de betrokkene

zoals dit thans met artikel 52/4 van de Vreemdelingenwet wel het geval is.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 19 februari 2008 door de Correctionele rechtbank te

Brugge definitief veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 2 jaar (met uitstel gedurende 5 jaar

behalve de voorlopige hechtenis mits naleving van voorwaarden) voor poging tot doodslag, bedreiging

door gebaren of zinnebeelden met een aanslag op personen of eigendommen, strafbaar met een

criminele straf, en opzettelijke slagen en verwondingen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Uit het voormelde vonnis blijkt dat de politie op 28 augustus 2007 werd opgeroepen wegens een uit de

hand gelopen ruzie. Bij aankomst werden drie slachtoffers aangetroffen met verwondingen in de

bovenarm, borst- en buikstreek. Deze verwondingen waren het gevolg van door verzoeker toegebrachte

messteken. Verzoeker werd gevat bij het wegvluchten met twee messen in de handen, namelijk een

groot mes en een soort dolk of plooimes. De rechtbank wees erop dat bij ‘doodslag’ volstaat dat het

oogmerk om te doden aanwezig was op het ogenblik van het toebrengen van het letsel. Dat verzoeker

effectief dit oogmerk had, kan volgens de rechtbank worden afgeleid uit 1) de besluiten van de

wetsdokter, die de lokalisatie van de steekwonden bij de drie slachtoffers beschrijft en waaruit kan

worden afgeleid dat indien de steekwonden dieper waren geweest, deze aanleiding zouden hebben

gegeven tot lethale interne bloedingen, 2) de aard van het door verzoeker aangewende middel, namelijk

een groot en breed mes, 3) de verklaringen van de getuigen, waaruit duidelijk blijkt dat verzoeker wel

degelijk stekende bewegingen maakte met het mes en er niet zomaar mee rondzwaaide zoals hij poogt

te doen geloven en 4) de houding van verzoeker na de feiten: hij was zeer boos en bekommerde zich

helemaal niet om de toestand van de slachtoffers op wie hij alle schuld stak. De diverse verklaringen in

combinatie met het door verzoeker gebruikte wapen en de plaats van de toegebrachte steken

overtuigden de rechtbank dat de door het openbaar ministerie voorziene kwalificatie van de feiten

(zijnde ‘poging tot doodslag’) volkomen terecht is (vonnis Correctionele rechtbank te Brugge van 19

februari 2008, p. 2-3). De rechtbank meende echter dat gelet op de voorafgaande gedragingen van de

slachtoffers er inderdaad sprake was van uitlokking en hield hiermee rekening bij de straftoemeting. De

Correctionele rechtbank achtte de verzoeker tenlastegelegde feiten bewezen en oordeelde dat de door

hem gepleegde feiten “bijzonder ernstig [zijn] en getuigen van een zeer agressieve ingesteldheid in

hoofde van beklaagde, hetgeen ook blijkt uit zijn strafverleden, daar waar hij in ons land sinds 1993

reeds vijf maal werd veroordeeld wegens opzettelijke slagen en verwondingen met ziekte of

arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Volgens de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige-
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psychiater is beklaagde iemand die vrij snel van de agressie naar de daad overgaat en die steeds

‘gewapend’ de straat opgaat. Verder meent de deskundige dat beklaagde een gevaar kan opleveren

wanneer hij zich vernederd voelt of meent onrecht te zijn aangedaan. Beklaagde verblijft in

voorhechtenis sinds 28/08/2007. Hij vertoont nog steeds geen enkel spijt omtrent het gebeurde. Hij is

ervan overtuigd zelf het slachtoffer te zijn geweest van de ‘Russen’. Beklaagde dient echter in te zien

dat hij van mentaliteit zal moeten veranderen en dat in ons land conflicten niet met geweld kunnen

worden opgelost. Hij dient dringend aan zijn agressieprobleem te werken.” Bij de bepaling van de

strafmaat hield de rechtbank rekening met deze omstandigheden, het strafverleden van verzoeker en de

ernst van de feiten, doch in acht genomen de aanvaarde uitlokking meent de rechtbank dat een

gevangenisstraf van twee jaar (met uitstel gedurende 5 jaar behalve de voorlopige hechtenis mits

naleving van voorwaarden) passend en gerechtvaardigd voorkomt om verzoeker de ernst van de door

hem gepleegde feiten te doen inzien en hem er op te wijzen dat zijn gedrag verwerpelijk is en niet kan

worden getolereerd (vonnis Correctionele rechtbank te Brugge van 19 februari 2008, p. 4-5). Gelet op (i)

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

slachtoffers zeer ernstig werd aangetast, (ii) het oogmerk om te doden aanwezig was, (iii) de

beoordeling van deze feiten door de rechtbank en (iv) de toegekende strafmaat, lijdt het dan ook geen

twijfel dat het misdrijf waarvoor verzoeker op 19 februari 2008 definitief veroordeeld werd een bijzonder

ernstig misdrijf betreft.

Gelet op de vaststellingen en overwegingen in het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 19 februari

2008, oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op goede gronden dat

uit verzoekers handelen blijkt dat hij geen enkele vorm van respect heeft voor de fysieke integriteit van

anderen, en dat hij er niet voor terugschrikt fysiek geweld en wapens te gebruiken. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wijst er voorts op dat verzoeker op 4 februari 2013 door

het Hof van Beroep te Gent opnieuw strafrechtelijk veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van zes

maanden, ditmaal wegens verboden wapendracht, opzettelijke slagen en verwondingen en

bedreigingen door gebaren of zinnebeelden, namelijk door het tonen van een klauwhamer. Het Hof

oordeelde toen: “De handelswijze van beklaagde getuigt van een gebrekkige gedragscontrole, van een

manifest gebrek aan respect voor andermans fysieke en psychische integriteit en van een totaal gebrek

aan normbesef. De door beklaagde gepleegde feiten voeden het onveiligheidsgevoel van de

slachtoffers in het bijzonder en van de burgers in het algemeen. De omstandigheid dat de feiten werden

gepleegd in een rechtbank is des te erger. De openbare orde dient te worden gevrijwaard en de leden

van de maatschappij dienen te worden beschermd. Beklaagde moet zich in alle omstandigheden leren

beheersen. Zijn buitensporige gedragingen kunnen geenszins worden getolereerd en dienen te worden

afgekeurd en beteugeld” (zie arrest van het Hof van beroep te Gent, 5° blad). Vervolgens werd

verzoeker op 9 oktober 2014 nogmaals strafrechtelijk veroordeeld door de Correctionele rechtbank te

Gent tot een gevangenisstraf van vier maanden voor opzettelijke slagen en verwondingen met

arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Ook in dit vonnis oordeelde de rechter: “De handelingen van de

beklaagde getuigen van een flagrant gebrek aan respect voor andermans fysieke integriteit. Hij dient in

te zien dat zijn eigen frustraties hem geen vrijgeleide geven om tot agressie over te gaan. […] De

beklaagde kampt duidelijk met een ernstige impulscontrolestoornis. De minste aanleiding is voor hem

genoeg om te ontploffen en tot fysiek geweld over te gaan” (zie vonnis van de Correctionele rechtbank

te Gent, 3° blad). Uit het administratief dossier blijkt daarnaast dat verzoeker op 13 september 2018

definitief werd veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Gent tot een gevangenisstraf van 7

maanden wegens opzettelijke slagen en verwondingen en belaging van een persoon, terwijl hij wist of

had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren. Bij

het bepalen van de straftoemeting werd het volgende overwogen: “De bewezen verklaarde feiten

kaderen in een burenruzie, waarbij de beklaagde systematisch het koppel M.(…) en S.(…) B.(…)

viseert, lastig valt, beledigt, en waarbij de beklaagde er uiteindelijk niet voor terugdeinst om slagen toe

te brengen aan M.(…) B.(…). De bewezen verklaarde feiten van belaging zijn ernstig. Het gedrag dat de

beklaagde ten aanzien van zijn buren heeft tentoongespreid, met name door hen systematisch te

verontrusten is zonder meer laakbaar en vormt een uiting van een totaal gebrek aan respect voor het

privéleven van het gezin B.(…), alsook, gelet op de slagen uitgedeeld door de beklaagde aan M.(…)

B.(…), ook voor de fysieke integriteit van deze laatste. Pas ingevolge de tussenkomst van een

onderzoeksrechter is er terug rust in het gezin B.(…).” De rechtbank oordeelde dat, gelet op het

ongunstig strafverleden van verzoeker, hij niet langer in aanmerking komt voor de gunst van een

probatie-uitstel en dat een effectieve gevangenisstraf zich opdringt (vonnis Correctionele rechtbank te

Gent, p. 6-7). Gelet op de vaststellingen en overwegingen in voormelde in kracht van gewijsde gegane

vonnissen en arrest, en mede in acht genomen het feit dat verzoeker sinds zijn verblijf in België reeds

negen maal (7 maal sinds zijn erkenning als vluchteling in 1994) correctioneel veroordeeld werd voor

een veelheid aan criminele feiten waarbij hem telkens een gevangenisstraf werd opgelegd, oordeelt de
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commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dan ook op goede gronden 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, dat uit verzoekers

persoonlijk handelen dan ook een manifest gebrek aan normbesef en respect voor de wetten en regels

van dit land en 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 kon de commissaris-generaal op basis van het vonnis van de Correctionele rechtbank te

Brugge van 19 februari 2008, 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, én rekening houdend met het feit dat verzoeker sinds 1993 een groot aantal gerechtelijke

veroordelingen heeft opgelopen voor diverse geweldsfeiten (opzettelijke slagen en verwondingen,

vernieling, poging tot doodslag), bedreiging en verboden wapendracht, 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.

Verzoeker betwist de beoordeling als zou hij een actueel gevaar voor de samenleving vormen. Hij wijst

erop dat de Correctionele rechtbank te Brugge in het vonnis van 19 februari 2008 vaststelde dat er,

gelet op de voorgaande gedragingen van de slachtoffers, sprake was van uitlokking en benadrukt dat hij

de daden waartoe hij veroordeeld werd niet uit eigen beweging heeft gesteld, maar naar aanleiding van

de belaging door ten minste vier personen. Vermits hij zich onveilig voelde - en hij zich bovendien

duidelijk in een numeriek onevenwicht bevond - voelde hij zich genoodzaakt zich te verdedigen.

Verzoeker stelt zich dan ook de vraag of dergelijke veroordeling wegens poging tot doodslag - gelet op

de concrete omstandigheden - wel een grond kan zijn om de hem als een gevaar voor de samenleving

te beschouwen. Hij is namelijk niet diegene die de slachtoffers is gaan opzoeken en belagen, wel

integendeel. Dat in hoofde van verzoeker de strafverminderende verschoningsgrond van uitlokking werd

weerhouden, doet echter an sich geen afbreuk aan de bijzondere ernst van de feiten waarvoor hij werd

veroordeeld, noch aan de beoordeling 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. Verzoeker gaat er in deze aan voorbij dat hij veroordeeld werd wegens poging tot

doodslag. Hij beantwoordde de aanval tegen zijn persoon met zwaar geweld, waarbij de fysieke

integriteit van zijn slachtoffers zeer ernstig werd aangetast. Verzoeker had de keuze om het wapen

(mes) niet te gebruiken. Hij haalde echter uit naar zijn belagers, waarbij hij, zoals blijkt uit hoger

aangehaalde vaststellingen in het vonnis van de Correctionele rechtbank te Brugge van 19 februari

2008, niet zomaar rondzwaaide met het mes zoals hij poogde te doen geloven maar wel degelijk

stekende bewegingen maakte en het oogmerk had om te doden. Uit de door verzoeker gepleegde

criminele feiten blijkt dat hij niet terugschrikt voor het gebruik van extreem geweld en dat hij geen

respect heeft voor de fysieke integriteit en het leven van anderen. 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. De Raad leidt uit de uiteenzetting in het

verzoekschrift, waarbij hij de schuld opnieuw bij zijn belagers legt en zijn eigen aandeel poogt te

minimaliseren, overigens af dat verzoeker de ernst van de door hem gepleegde feiten nog steeds niet

lijkt te beseffen. De Raad benadrukt in dit verband nog 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, hetgeen in casu is

gebeurd in een beslissing die afdoende met redenen werd omkleed. 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 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 objectieve ernst van de gestelde

daden, met het gebruikte geweld, met de gevolgen voor de slachtoffers, met de individuele

verantwoordelijkheid van verzoeker, met de verschoningsgronden die verzoeker ten aanzien van de

Correctionele Rechtbank heeft aangevoerd en met de strafmaat die gehanteerd werd. De commissaris-

generaal hield hierbij tevens rekening met verzoekers opeenvolgende veroordelingen, waaruit duidelijk

een zeer agressieve ingesteldheid blijkt en waaruit naar voor komt dat hij geen normbesef en een

gevaarlijke, gewelddadige persoonlijkheid heeft, dat hij geen enkel respect voor de fysieke integriteit van

anderen betoont, hij er niet voor terugschrikt om extreem fysiek geweld te gebruiken en bedreigingen te

uiten en er evenmin voor terugdeinst om wapens te gebruiken. Het specifieke strafrechtelijk verleden

van verzoeker en het gewelddadige en herhaaldelijk karakter van zijn misdadig gedrag vormt een

belangrijke aanwijzing voor het gevaar voor de samenleving. De Commissaris-generaal kon dan ook op
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goede gronden oordelen dat de vaststelling dat verzoeker sinds zijn verblijf in België reeds acht maal (6

maal sinds zijn erkenning als vluchteling in 1994) correctioneel veroordeeld werd voor een veelheid aan

criminele feiten waarbij hem telkens een gevangenisstraf werd opgelegd (waarbij de Raad herhaalt dat

verzoeker op 13 september 2018 een negende maal tot een gevangenisstraf werd veroordeeld) erop

wijst 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, dat

uit verzoekers persoonlijk handelen dan ook een manifest gebrek aan normbesef en respect voor de

wetten en regels van dit land en 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. De aard en de bijzondere ernst van de feiten waarvoor verzoeker werd

veroordeeld op 19 februari 2008 en het recidivisme in hoofde van verzoeker inzake geweldfeiten wijzen

erop dat er in zijn hoofde sprake is van een persoonlijk gedrag en handelen dat onbetwistbaar een

actueel gevaar vormt voor de samenleving, wat de intrekking van de vluchtelingenstatus rechtvaardigt.

Verzoeker wijst er nog op dat zijn veroordeling wegens poging tot doodslag, bedreiging door gebaren of

zinnebeelden met een aanslag op personen of eigendommen, strafbaar met een criminele straf, en

opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg dateert van 19 februari 2008

en deze veroordeling pas tien jaar later wordt aangehaald om de intrekking van de vluchtelingenstatus

te rechtvaardigen. Het loutere feit dat er sprake is van enig tijdsverloop tussen de gepleegde

strafrechtelijke feiten en de beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus, vermag echter geen

afbreuk te doen aan het besluit dat uit de aard, de bijzondere ernst van de feiten en het recidivisme in

hoofde van verzoeker blijkt dat hij door toedoen van zijn persoonlijk gedrag een gevaar vormt voor de

samenleving. De Raad herhaalt in dit verband nogmaals dat verzoeker sinds zijn veroordeling van 19

februari 2008 nog drie maal werd veroordeeld (op 4 februari 2013 tot een gevangenisstraf van zes

maanden wegens verboden wapendracht (klauwhamer, knipmes en metalen ketting), opzettelijke slagen

en verwondingen en bedreigingen door gebaren of zinnebeelden, namelijk door het tonen van een

klauwhamer; op 9 oktober 2014 tot een gevangenisstraf van vier maanden voor opzettelijke slagen en

verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en op 13 september 2018 tot een gevangenisstraf

van 7 maanden wegens opzettelijke slagen en verwondingen en belaging van een persoon, terwijl hij

wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou

verstoren) en wijst er op dat tussen de verschillende door verzoeker gepleegde feiten meermaals

meerdere jaren zaten (veroordelingen in 1993, 1994, 1996, 2001, 2003, 2008, 2013, 2014 en 2018)

zodat het bijgevolg geenszins uit te sluiten is dat verzoeker dit gewelddadig gedrag in de toekomst zal

herhalen en zich opnieuw zal bezondigen aan nieuwe strafbare feiten.

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

zijn vluchtelingenstatus niet wettigen. De Raad treedt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen bij waar dienaangaande in de bestreden beslissing het volgende wordt overwogen:

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

brengen, werd u op 4 maart 2019 opgeroepen om op 25 maart 2019 gehoord te worden door een

medewerker van het CGVS. U werd met bovenstaande veroordelingen en vonnissen geconfronteerd en

gaf de openvolgende gerechtelijke procedures en veroordelingen toe, maar u riep in dat u in alle

gevallen zélf nóóit de agressie heeft uitgelokt doch telkens handelde uit zelfverdediging (zie CGVS,

notities persoonlijk onderhoud, dd. 25 maart 2019, pp. 3-6).

Wat in het bijzonder de feiten van 28 augustus 2007 betreffen - uzelf situeert het incident in 2006 - stelt

u dat u letterlijk door Russen, verbonden met de maffia, met de rug tegen de muur werd geduwd. U kon

uw evenwicht niet bewaren en viel voorover waardoor per ongeluk de punt van uw mes de borstkas van

uw aanvaller raakte en hem verwondde. Dat ook één van de aanwezige vrouwen werd geraakt in de

zijde was stomweg het gevolg van het feit dat iemand anders op datzelfde moment uw arm probeerde

om te draaien (zie CGVS, pp. 3-4). U treft geen schuld, zo stelde u.

Betreffende het voorval in de Correctionele Rechtbank van Gent - nl. een vechtpartij in de hoofdhal –

waarvoor u op 4 februari 2013, opnieuw strafrechtelijk werd veroordeeld werd, ditmaal wegens verboden

wapendracht, opzettelijke slagen en verwondingen én bedreigingen door gebaren of zinnebeelden, en

namelijk door het tonen van een klauwhamer, kan u enkel zeggen dat u geen herinnering hebt aan enig

incident. U geeft aan dat u niks heeft misdaan in de hall van de rechtbank (zie CGVS, p. 6).

Uw verklaringen aangaande uw aandeel in de opeenvolgende incidenten geven aan dat u, zoals de

Belgische Justitie meermaal heeft vastgesteld, de schuld bij anderen legt en uw eigen aandeel telkens

tot een minimum tracht te herleiden. Dit kan enkel de reeds gevelde vonnissen onderschrijven, nl. daar

waar duidelijk wordt gesteld 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.
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U gaf ook aan dat een terugkeer naar Turkije, na 30 jaar verblijf in België, is uitgesloten. Niet alleen

vreest u nog steeds de Turkse overheid omwille van uw voormalig PKK-engagement, maar bovendien

zou u reeds in 1992 - nog alvorens u de vluchtelingenstatus werd toegekend - afstand hebben gedaan

van uw Turkse nationaliteit. In 1994 zou u bovendien de Belgische nationaliteit hebben aangevraagd.

De gemeente Oostende liet u in 1996 weten dat uw papieren klaar lagen. Omdat u het op dat moment te

druk had met uw restaurant in Luik en grote afstanden moest afleggen tussen Gent en Luik was u niet in

de gelegenheid om uw papieren te gaan afhalen. Omdat er daarna een politierapport tegen u werd

opgesteld, zouden uw papieren zijn geblokkeerd en heeft u de Belgische nationaliteit uiteindelijk niet

verkregen. U beschouwt uzelf als staatloze of apatride (zie CGVS, p. 7). In dit verband kan het CGVS

enkel aangeven dat deze redenen geen afbreuk doen aan de ernst van de door u gepleegde misdrijven

en een behoud van status niet kunnen legitimeren. Dat u daarenboven aangeeft dat u de Belgische

nationaliteit misliep door uw eigen handelen, nl. 1) het niet tijdig afhalen van uw documenten bij de stad

Oostende omdat dit niet verenigbaar was met uw werk in uw restaurant te Luik, en 2) doordat u in

aanraking was gekomen met de politie en opeenvolgende onderzoeken en rapporten werden opgesteld,

kan niet worden aanzien als een vergoelijking om uw eigen (verblijfs)situatie niet te regelen. Ook is het

van belang hier op te merken dat u zelf, uit éigen initiatief in 1992 - dus nog vóórdat u de

vluchtelingenstatus door het CGVS werd toegekend - afstand deed van uw Turkse nationaliteit. U

verklaarde dat dit gebeurde op aanraden van uw toenmalig raadsheer, Mter F.(…), en dit omdat u dat

zogezegd voordeliger zou uitkomen (zie CGVS, p. 7). Ook dit element kan aldus niet in aanmerking

worden genomen om een behoud van status te rechtvaardigen.

U legde geen bijkomende documenten neer naar aanleiding van het persoonlijk onderhoid op 25 maart

2019.” Verzoeker voert in het verzoekschrift geen verweer tegen deze motieven.

2.5.2. 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.

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, oordeelde het Europees Hof van Justitie 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

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

Turkije.

2.6. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen 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.
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Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De intrekking van de vluchtelingenstatus wordt bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig februari tweeduizend twintig

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


