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nr. 272 514 van 10 mei 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. VAN DER LINDEN

Steenweg op Antwerpen 48

2300 TURNHOUT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 15 januari 2022 heeft

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

16 december 2021.

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 4 maart 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken H. CALIKOGLU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. VAN DER LINDEN, die verschijnt voor de verzoekende partij

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die op 29 september 2017 een verzoek om internationale bescherming indiende, werd

op 9 oktober 2017 als vluchteling erkend.

1.2. Verzoeker werd op 30 juni 2020 door het hof van beroep van Bergen veroordeeld tot een

gevangenisstraf van veertien jaar voor vrijwillige poging tot doodslag met voorbedachten rade op zijn

echtgenote en op een andere persoon H. M., verboden wapendracht en vrijwillige slagen en

verwondingen met de verzwarende omstandigheid dat de feiten gepleegd werden ten aanzien van de

echtgenote.

1.3 Bij aangetekende brief van 3 november 2021 roept de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) verzoeker op voor een persoonlijk onderhoud

omwille van een nieuw element in verband met zijn vluchtelingenstatus.
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1.4. Verzoeker werd op 24 november 2021 door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (hierna: het CGVS) gehoord in de gevangenis van Andenne.

1.5. Op 16 december 2021 nam de commissaris-generaal de beslissing tot intrekking van de

vluchtelingenstatus. Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Idlib. U bent een Arabische

soenniet. Enkele dagen na de inname van Idlib door het Vrij Syrisch Leger in 2015 werd uw stad

gebombardeerd door het regime. U raakte daarbij verwond en verliet ongeveer twee weken na uw

medische verzorging uw land van herkomst. In mei 2015 ging u met uw vrouw A., H. (CGVS (…)- OV

(…)) en uw twee kinderen naar Turkije, waar jullie zich lieten registreren en een verblijfsvergunning

verkregen. Jullie kregen in Turkije nog een derde kind en registreerden zich in 2017 ook bij het UNHCR.

Jullie werden door het UNHCR voorgedragen voor hervestiging naar België.

Op 19 juni 2017 werd u in Turkije in dat verband gehoord door het CGVS, in juli 2017 werden jullie naar

België hervestigd. U diende hier op 29 september 2017 een verzoek om internationale bescherming in

en werd op 12 oktober 2017 erkend als vluchteling omwille van uw vrees voor vervolging door het

Syrische regime en gewapende oppositiegroeperingen.

U werd op 30 juni 2020 door het Hof van Beroep van Bergen veroordeeld tot een gevangenisstraf van

veertien jaar voor vrijwillige poging tot doodslag met voorbedachten rade op uw echtgenote en H.M.,

verboden wapendracht en vrijwillige slagen en verwondingen met de verzwarende omstandigheid dat de

feiten gepleegd werden ten aanzien van uw echtgenote.

Op 31 augustus 2020 ontving het CGVS een brief waarin de Staatssecretaris de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en staatlozen verzocht om de mogelijkheid van intrekking van uw

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

verwijderingsmaatregel.

Vervolgens werd u op 24 november 2021 nogmaals gehoord door het CGVS in de gevangenis van

Andenne. U drukt daarbij uw spijt uit en verklaart niet terug te kunnen naar Syrië, waar u vreest

vermoord te zullen worden door uw schoonfamilie en gezocht te worden door de autoriteiten omwille

van uw verblijf in Turkije. U legde geen nieuwe documenten neer ter staving van uw verklaringen.

B. Motivering

U werd op 12 oktober 2017 erkend als vluchteling. Er dient te worden opgemerkt dat, niettegenstaande

u erkend werd als vluchteling, uw vluchtelingenstatus heden moet worden ingetrokken.

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

het arrest van het Hof van beroep van Bergen van 30 juni 2020. Uit dit arrest blijkt dat u definitief

veroordeeld werd voor vrijwillige poging tot doodslag met voorbedachten rade op uw echtgenote en

H.M., verboden wapendracht en vrijwillige slagen en verwondingen met de verzwarende omstandigheid

dat de feiten gepleegd werden ten aanzien van uw echtgenote.

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

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

vormt voor de samenleving, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf. Hierbij

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

vaststelling van de strafmaat bepaald in het kracht van gewijsde gegane arrest van 30 juni 2020.

Uit de feitenvaststelling blijkt dat u en uw echtgenote op het moment van de feiten al enkele dagen ruzie

maakten. De dag voor de feiten of de dag daarvoor kocht u twee nieuwe messen op de markt te

Charleroi. Op 13 november 2018 bracht u uw vrouw verschillende messteken toe. Vervolgens maakte u

twee video’s waarin u haar filmde op het bed en uw daad uitlegde door het feit dat uw vrouw u meerdere

keren had bestolen en bedrogen. U plaatste deze video’s vervolgens op het sociale netwerk Facebook.

Nadat u uw vrouw voor dood had achtergelaten, bracht u uw kinderen naar school. In de buurt van de

school bleef u vervolgens staan praten met een kennis. Vervolgens bent u naar M.H. gegaan, de vader

van andere kinderen op de school waarvan u vermoedde dat hij de minnaar was van uw vrouw, om hem

bij verrassing in de rug te steken. Bovendien maakte u zich op 17 juni 2018 schuldig aan vrijwillige

slagen en verwondingen met de verzwarende omstandigheid dat de feiten gepleegd werden ten aanzien

van uw echtgenote.

De correctionele rechtbank veroordeelde u tot een gevangenisstraf van negen jaar voor vrijwillige

poging tot doodslag zoals beperkt (geen voorbedachten rade), verboden wapendracht zoals

herkwalificeerd en beperkt (slechts één mes) en vrijwillige slagen en verwondingen ten aanzien van uw

echtgenote. De rechtbank hield bij de straftoemeting rekening met de bijzondere ernst van de feiten,

bijzonder schadelijk voor de fysieke integriteit van anderen, het extreme geweld dat door u werd
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gebruikt, de ernstige lichamelijke gevolgen, emotionele shock en het psychologisch trauma veroorzaakt

bij de slachtoffers en bij de minderjarigen die getuige waren van de feiten, maar ook het ontbreken van

eerdere strafrechtelijke veroordelingen in uw hoofd. Daarbij werd ook rekening gehouden met uw

persoonlijkheid zoals blijkt uit de psychiatrische deskundigenrapporten (een zekere mate van

emotionele instabiliteit, een matige mate van introspectie, een slechte weerstand tegen stress). (zie

vonnis van 10 februari 2020, p. 6) Het Hof van Beroep van Bergen achtte – in tegenstelling tot de

rechter in eerste aanleg – de voorbedachtheid wel aangetoond en veroordeelde u tot een

gevangenisstraf van veertien jaar. Uit de motivering van het arrest blijkt dat het Hof bij de straftoemeting

rekening hield met de oordeelkundige criteria die in eerste aanleg door de rechters zijn gehanteerd,

welke het hof onderschrijft, maar ook met de verzwarende omstandigheid van voorbedachten rade van

de poging tot doodslag op uw echtgenote en de man van wie u dacht dat het haar minnaar was, welke

naar het oordeel van het hof een aanzienlijke verhoging van de straf rechtvaardigt, in die zin dat het van

uw kant getuigt van een weloverwogen en goed doordachte wens om twee keer een aanslag te plegen

op het leven van anderen. (zie arrest van 30 juni 2020, p. 12-13) Het kan bijgevolg niet betwijfeld

worden dat het misdrijf waarvoor u op 30 juni 2020 definitief veroordeeld werd, een bijzonder ernstig

misdrijf in de zin van artikel 55/3/1, § 1 van de vreemdelingenwet betreft.

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

stellen dat u een gevaar voor de samenleving vormt. Uit uw handelen blijkt immers dat u geen enkele

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

geweld en wapens (mes) te gebruiken. Bovendien viel u één van uw slachtoffers in de rug aan. Verder

dient er op gewezen dat uit de psychiatrische deskundigenrapporten blijkt dat de spijt die u heeft geuit

meer naar uzelf is gericht, en vooral naar het feit dat u uw kinderen niet meer ziet, dan naar de

slachtoffers, wat overigens ook het geval was tijdens de hoorzitting van 27 januari 2020. (zie vonnis van

10 februari 2020, p. 6) Uw persoonlijke gedrag getuigt dan ook van een gewelddadige en gevaarlijke

persoonlijkheid.

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

brengen, werd u op 3 november 2021 opgeroepen om op 24 november 2021 gehoord te worden door

een medewerker van het CGVS in de gevangenis van Andenne.

Gevraagd naar de redenen waarom u uw statuut diende te behouden verwees u in de eerste plaats naar

uw kinderen. U zou hier willen blijven om te kunnen werken en zo geld te sparen voor de medische

behandeling van uw dochter. Daarnaast wil u graag in de buurt van de kinderen blijven en hen niet

verliezen. Verder verklaarde u bij terugkeer naar Syrië gedood te zullen worden door uw schoonfamilie

die u al eerder bedreigd had omdat u hen geen geld meer stuurde. Voorts verwees u naar problemen

met de Syrische autoriteiten die u zouden zoeken omdat u in Turkije zat, waar u erkend was als

vluchteling. U gaf daarbij aan geen problemen te hebben gehad in Turkije, zag zelf geen redenen

waarom u niet naar Turkije zou kunnen terugkeren en koesterde geen vrees ten aanzien van het land

(zie Notities van het persoonlijk onderhoud (hierna: NPO) CGVS dd. 24 november 2021, pp. 8-9). Deze

elementen werpen echter geen ander licht op de motieven om uw vluchtelingenstatus in te trekken, i.e.

de vaststelling dat u een gevaar bent voor de samenleving omdat u definitief veroordeeld werd in België

voor een bijzonder ernstig misdrijf. Zij worden wel meegenomen in het advies aangaande een eventuele

verwijdering van het grondgebied (cf. infra).

Evenzeer beweerde u echter geen gevaar voor de samenleving te vormen en gaf u aan te beseffen een

grote fout te hebben gemaakt en veel spijt te hebben. Hoe dan ook doet dit geen enkele afbreuk aan het

feit dat u veroordeeld bent voor een bijzonder ernstig misdrijf. Bovendien valt uw verklaring geenszins te

rijmen met het gedrag dat u na afloop van de feiten hebt tentoongespreid. Zo bleek u in eerste instantie

nog beelden van uw voor dood achtergelaten vrouw op uw Facebook te hebben gezet, waarmee u

kenbaar wilde maken dat u (eindelijk) iets aan het bedrog van uw vrouw had gedaan. Ook uit uw

verklaringen ten aanzien van het CGVS bleek uw schuldbesef zich te beperken tot het absolute

minimum. U beweerde dan wel spijt te hebben omwille van voorgaande feiten en een fout te hebben

gemaakt, al leek u toch vooral te vinden zich steeds verzoenend te hebben opgesteld en een

constructieve oplossing voor uw echtelijke problemen te hebben gezocht. Dat u uiteindelijk de bewuste

feiten toch had gepleegd weet u vooral aan het voortdurende bedrog en de diefstal van uw vrouw,

alsook de grote druk waaronder u stond om daar paal en perk aan te stellen gezien uw eer op het spel

stond. Dat u met uw aantijgingen betreffende de diefstal van uw spaargeld, hetwelk voor u klaarblijkelijk

de druppel was die de emmer had doen overlopen, niet naar de politie gestapt was, weet u dan weer

aan een slecht advies van derden en de angst om daardoor uw uitkering te verliezen. Verder verwees u

vooral naar de gevolgen voor uw eigen persoon, en dan vooral het verlies van uw spaargeld en het

gemis van de kinderen, zonder dat u ook maar één keer bij de gevolgen voor uw slachtoffers leek stil te

staan (zie NPO dd. 24 november 2021, pp.4-8). De vaststelling dat u in eerste instantie nog trots leek op

de poging tot doodslag op uw vrouw en u ook heden veelal met uw eigen wedervaren belast lijkt is

bijzonder frappant. De ernst van de gepleegde feiten en het problematische aspect ervan, alsook een
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opvallend gebrek aan empathisch vermogen ten aanzien van de slachtoffers, bevestigen dat een

intrekking van uw vluchtelingenstatus gerechtvaardigd is.

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.

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

omdat de 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 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 uw vrees voor vervolging vanwege de Syrische autoriteiten aannemelijk

heeft gemaakt. Bijgevolg mag u noch direct of indirect worden teruggeleid naar Syrië.

Echter, uit de gegevens waarover het CGVS beschikt, blijkt dat u internationale bescherming werd

verleend door de Turkse autoriteiten, zodat dient besloten te worden dat een eventuele

verwijderingsmaatregel naar Turkije wel verenigbaar is met de artikel 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. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4, 48/6, 55/3/1 en 62 van

de wet van 15 december 1980, van de artikelen 1(2) van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni

1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de

wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de motiveringsplicht in samenhang met de

zorgvuldigheidsplicht, de rechten van verdediging, het fair play principe, van het gelijkheidsbeginsel en

van de appreciatiebevoegdheid. Hij meent tevens dat er een bevoegdheidsoverschrijding voorligt.

Verzoeker betoogt dat hij niet in de mogelijkheid was om voorafgaand aan het gehoor een advocaat te

raadplegen, laat staan zich te laten bijstaan door een advocaat gedurende het gehoor. Hij stelt dat hij

zich daardoor niet bewust was van de reden van het nieuwe gehoor door het CGVS en van de gevolgen

ervan voor zijn vluchtelingenstatus. Verder wordt aangevoerd dat de intrekkingsbeslissing, opgesteld in

het Nederlands, van 16 december 2021 aan verzoeker ter kennis werd gebracht zonder vergezeld te

zijn van een vertaling in het Arabisch, terwijl verzoeker in de gevangenis geen enkele mogelijkheid heeft

deze beslissing door iemand te laten vertalen in een taal die hij begrijpt. Er wordt in het verzoekschrift

toegelicht dat dankzij een alerte assistent in de gevangenis, maar die zelf de Nederlandse taal niet

machtig is, die door verzoeker werd aangesproken, het Bureau voor Juridische bijstand te Brussel werd

gecontacteerd teneinde een advocaat te raadplegen die hem van gepast advies zou kunnen voorzien.

Verzoeker voert voorts aan dat er slechts een eenmalig gesprek van amper een uurtje plaatsvond

waarop het CGVS besloot dat verzoeker een gevaar voor de samenleving zou vormen omdat hij geen

respect zou hebben voor de fysieke integriteit van anderen, hij er niet voor zou terugschrikken om

extreem geweld te gebruiken, weinig spijt zou betuigen en dus een gewelddadige en gevaarlijke

persoonlijkheid zou zijn.

Verzoeker wenst de feiten waarvoor hij veroordeeld is helemaal niet te minimaliseren, de feiten zijn

voldoende ernstig bevonden opdat hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar door het hof

van beroep te Bergen. Er wordt evenwel betoogd dat in het kader van zijn asielprocedure het nu de

vraag is of dit nieuw element - veroordeling voor een ernstig misdrijf - maakt dat verzoeker een gevaar

vormt voor de samenleving in zijn geheel (zoals voorzien in artikel 55/3/1, § 1 van de

Vreemdelingenwet).

Hoewel het CGVS in de bestreden beslissing zelf wijst op het feit dat hij gebonden is door de kwalificatie

van de inbreuk en de vaststelling van de strafmaat bepaald in het in kracht van gewijsde gegane arrest

van 30 juni 2020 van het hof van beroep van Bergen, meent verzoeker dat het verderop in de beslissing

duidelijk wordt dat het CGVS zich niet aan deze kwalificatie heeft gehouden.
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Het is immers niet omdat verzoeker werd veroordeeld wegens ernstige feiten dat hij automatisch een

gevaar vormt voor de ganse samenleving, aldus verzoeker.

Er wordt in het verzoekschrift aangestipt dat de feiten waarvoor verzoeker werd veroordeeld, te plaatsen

zijn in het kader van intrafamiliaal geweld en dat verzoeker voorheen niet gekend stond als een

gewelddadig persoon, maar na aanhoudend bedrog en leugens vanwege zijn echtgenote, bij hem de

stoppen zijn doorgeslagen. Dit betekent volgens verzoeker geenszins dat hij eender welke willekeurige

persoon die hij op straat zou tegenkomen op een gewelddadige manier zou willen benaderen.

Immers, het hof van beroep heeft verzoeker veroordeeld voor ernstige feiten die kaderen in intrafamiliaal

geweld, het hof heeft naar mening van verzoeker niet vastgesteld dat hij een psychopaat is of aan

eender welke andere psychologische stoornis zou lijden. Verzoeker is dan ook niet

ontoerekeningsvatbaar verklaard, noch werd hij geïnterneerd.

Verder wordt aangehaald dat verzoeker ook in de gevangenis niet in een speciale afdeling of in

afzondering verblijft omdat hij een gevaar zou vormen voor anderen.

Verzoeker betoogt dat het CGVS thans tot het besluit komt dat hij een gewelddadige en gevaarlijke

persoonlijkheid zou zijn die een gevaar vormt voor de ganse samenleving, hetgeen een zwaar oordeel is

waardoor men dus zou mogen verwachten dat dergelijke beslissing afdoende onderbouwd zou zijn.

Het is volgens verzoeker echter opmerkelijk dat na een eenmalig gesprek van amper een uurtje, en dit

zonder enige bijstand van een psycholoog of psychiater of zelfs zonder enig voorafgaandelijk

psychologisch rapport (de bestreden beslissing rept hier althans met geen woord over), het CGVS de

psychologische gesteldheid van verzoeker kan beoordelen en van verzoeker een volledig accuraat

psychologisch profiel kan weergeven.

Er wordt verder aangehaald dat voor de feiten die verzoeker gepleegd heeft, hij nog een lange

gevangenisstraf zal moeten uitzitten, hij nog jaren de tijd heeft om zijn fout in te zien en berouw te tonen,

aangezien het CGVS tevens van oordeel is dat hij te weinig zijn spijt betuigt.

Zelf als dat het geval zou zijn, dat verzoeker heden niet genoeg berouw toont, wordt in het

verzoekschrift gesteld dat de bestreden beslissing, los van het feit dat deze op geen enkel serieus

argument gebaseerd is, minstens voorbarig te noemen is.

Verzoeker meent dat het tevens niet tot de bevoegdheid van het CGVS behoort om hierover te

oordelen. Hij geeft aan dat het de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank is om daar ten gepaste

tijde over te oordelen.

Daarnaast wordt aangevoerd dat het CGVS onterecht verzoekers vluchtelingenstatus heeft ingetrokken

en zo, naast een gevangenisstraf, ook een administratieve sanctie heeft opgelegd voor de zelfde feiten.

Verzoeker betoogt in dit verband dat het op basis van het principe van non bis in idem niet toegelaten is

iemand twee maal te veroordelen voor dezelfde feiten.

Daarenboven voert verzoeker aan dat een Belg in dezelfde omstandigheden, na zijn straf te hebben

uitgezeten, de kans zou krijgen om opnieuw deel uit te maken van de samenleving.

Dit wordt volgens verzoeker door de intrekking van zijn vluchtelingenstatus echter voor hem onmogelijk

gemaakt.

Verzoeker stelt dat hij hierdoor tevens de mogelijkheid wordt afgenomen zich in de toekomst te

verzoenen/herenigen met zijn kinderen die wel het statuut van vluchteling behouden hebben waarbij

wordt opgemerkt dat uit het dossier geenszins blijkt dat zijn echtgenote zich hiertegen zou verzetten.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Beoordeling van de intrekking van de vluchtelingenstatus

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

generaal bevoegd om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus op grond van de

artikelen 55/3/1 en 55/5/1 van die wet 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.”
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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 bijgevolg uit twee onderdelen die als op zichzelf staand moeten worden

beschouwd.

Gelet op de hierboven aangehaalde bepalingen kan verzoeker geenszins gevolgd worden in zoverre hij

stelt dat er sprake is van bevoegdheidsoverschrijding omdat het niet tot de bevoegdheid van de

commissaris-generaal zou behoren om de bestreden beslissing te treffen.

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

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

vaststelling dat 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.

In de Memorie van toelichting bij het wetsontwerp 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, dat ertoe heeft geleid dat artikel

55/3/1 in de Vreemdelingenwet werd ingevoegd, wordt op omstandige wijze uiteengezet 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”.” (Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-

1197/001, p. 16-17). Voor de invulling van het begrip ‘bijzonder ernstig misdrijf’ gaf de Staatssecretaris

er immers “de voorkeur aan het CGVS een ruime beoordelingsmarge te laten” (Parl.St. Kamer 2014-15,

nr. 54-1197/003, p. 25). 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 bijgevolg ook toegepast worden in het geval de vreemdeling onherroepelijk veroordeeld werd voor

het plegen van een wanbedrijf. Het zijn de aard en de ernst van de strafbare feiten waarvoor

verzoekende partij 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 vooreerst op dat het niet ter discussie staat dat verzoeker door het hof van beroep van

Bergen bij arrest van 30 juni 2020 definitief veroordeeld werd voor vrijwillige poging tot doodslag met

voorbedachten rade op zijn echtgenote en H.M., verboden wapendracht en vrijwillige slagen en

verwondingen met de verzwarende omstandigheid dat de feiten gepleegd werden ten aanzien van zijn

echtgenote.

In tegenstelling tot wat wordt voorgehouden in het verzoekschrift, heeft verweerder zich er in de

bestreden beslissing geenszins toe beperkt te wijzen op voormeld arrest en veroordeling of zich enkel

gebaseerd op het persoonlijk onderhoud. Er wordt in de bestreden beslissing immers uitdrukkelijk

gemotiveerd wat betreft de beoordeling van de ernst en de aard van de gepleegde feiten waarbij ook

rekening werd gehouden met verzoekers persoonlijkheid:
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“Uit de feitenvaststelling blijkt dat u en uw echtgenote op het moment van de feiten al enkele dagen

ruzie maakten. De dag voor de feiten of de dag daarvoor kocht u twee nieuwe messen op de markt te

Charleroi. Op 13 november 2018 bracht u uw vrouw verschillende messteken toe. Vervolgens maakte u

twee video’s waarin u haar filmde op het bed en uw daad uitlegde door het feit dat uw vrouw u meerdere

keren had bestolen en bedrogen. U plaatste deze video’s vervolgens op het sociale netwerk Facebook.

Nadat u uw vrouw voor dood had achtergelaten, bracht u uw kinderen naar school. In de buurt van de

school bleef u vervolgens staan praten met een kennis. Vervolgens bent u naar M.H. gegaan, de vader

van andere kinderen op de school waarvan u vermoedde dat hij de minnaar was van uw vrouw, om hem

bij verrassing in de rug te steken. Bovendien maakte u zich op 17 juni 2018 schuldig aan vrijwillige

slagen en verwondingen met de verzwarende omstandigheid dat de feiten gepleegd werden ten aanzien

van uw echtgenote.

De correctionele rechtbank veroordeelde u tot een gevangenisstraf van negen jaar voor vrijwillige

poging tot doodslag zoals beperkt (geen voorbedachten rade), verboden wapendracht zoals

herkwalificeerd en beperkt (slechts één mes) en vrijwillige slagen en verwondingen ten aanzien van uw

echtgenote. De rechtbank hield bij de straftoemeting rekening met de bijzondere ernst van de feiten,

bijzonder schadelijk voor de fysieke integriteit van anderen, het extreme geweld dat door u werd

gebruikt, de ernstige lichamelijke gevolgen, emotionele shock en het psychologisch trauma veroorzaakt

bij de slachtoffers en bij de minderjarigen die getuige waren van de feiten, maar ook het ontbreken van

eerdere strafrechtelijke veroordelingen in uw hoofd. Daarbij werd ook rekening gehouden met uw

persoonlijkheid zoals blijkt uit de psychiatrische deskundigenrapporten (een zekere mate van

emotionele instabiliteit, een matige mate van introspectie, een slechte weerstand tegen stress). (zie

vonnis van 10 februari 2020, p. 6) Het Hof van Beroep van Bergen achtte – in tegenstelling tot de

rechter in eerste aanleg – de voorbedachtheid wel aangetoond en veroordeelde u tot een

gevangenisstraf van veertien jaar. Uit de motivering van het arrest blijkt dat het Hof bij de straftoemeting

rekening hield met de oordeelkundige criteria die in eerste aanleg door de rechters zijn gehanteerd,

welke het hof onderschrijft, maar ook met de verzwarende omstandigheid van voorbedachten rade van

de poging tot doodslag op uw echtgenote en de man van wie u dacht dat het haar minnaar was, welke

naar het oordeel van het hof een aanzienlijke verhoging van de straf rechtvaardigt, in die zin dat het van

uw kant getuigt van een weloverwogen en goed doordachte wens om twee keer een aanslag te plegen

op het leven van anderen. (zie arrest van 30 juni 2020, p. 12-13) Het kan bijgevolg niet betwijfeld

worden dat het misdrijf waarvoor u op 30 juni 2020 definitief veroordeeld werd, een bijzonder ernstig

misdrijf in de zin van artikel 55/3/1, § 1 van de vreemdelingenwet betreft.

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

stellen dat u een gevaar voor de samenleving vormt. Uit uw handelen blijkt immers dat u geen enkele

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

geweld en wapens (mes) te gebruiken. Bovendien viel u één van uw slachtoffers in de rug aan. Verder

dient er op gewezen dat uit de psychiatrische deskundigenrapporten blijkt dat de spijt die u heeft geuit

meer naar uzelf is gericht, en vooral naar het feit dat u uw kinderen niet meer ziet, dan naar de

slachtoffers, wat overigens ook het geval was tijdens de hoorzitting van 27 januari 2020. (zie vonnis van

10 februari 2020, p. 6) Uw persoonlijke gedrag getuigt dan ook van een gewelddadige en gevaarlijke

persoonlijkheid.”

Het betoog dat de feiten zijn gepleegd in het kader van intrafamiliaal geweld kan geen afbreuk doen aan

verweerders ruime beoordelingsmarge voor de invulling van het begrip ‘bijzonder ernstig misdrijf’, te

meer noch uit de Richtlijn 2011/95/EU en evenmin uit artikel 55/3/1, § 1 van de Vreemdelingenwet en de

Memorie van toelichting blijkt dat feiten gepleegd in het kader van intrafamiliaal geweld zouden

uitgesloten worden van het begrip “bijzonder ernstig misdrijf”. De Raad benadrukt dat elk laakbaar feit

kan geviseerd worden, voor zover dit feit rechtsgeldig kan gekwalificeerd worden als “bijzonder ernstig”

waarbij de aard en de ernst van de strafbare feiten waarvoor verzoeker veroordeeld werd, van

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

gelet op het voorgaande, de overwegingen in de bestreden beslissing evenmin in een ander daglicht

stellen door te betogen dat hij eerder niet gekend stond als een gewelddadig persoon doch zijn stoppen

zijn doorgeslagen wegens aanhoudend bedrog. Ook verzoekers kritiek dat het persoonlijk onderhoud

“amper” een uur zou geduurd hebben laat niet toe te besluiten dat verweerder ten onrechte heeft

vastgesteld dat er sprake is van een bijzonder ernstig misdrijf of heeft nagelaten rekening te houden met

de aard en de ernst van de strafbare feiten of met de elementen voor het behoud van de status.

Verzoeker kan verder geenszins dienstig voorhouden als zou geen rekening zijn gehouden met zijn

persoonlijkheid of met psychologische rapporten nu uit een eenvoudige lezing van de bestreden

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal tevens rekening heeft gehouden met de psychiatrische
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deskundigenrapporten. Dat er tijdens het gehoor geen psycholoog/psychiater aanwezig was, hetgeen

overigens niet verplicht is, kan het voorgaande niet in een ander daglicht stellen.

Verzoeker slaagt er zodoende niet in voormelde motieven, die pertinent zijn en steun vinden in het

administratief dossier, te ontkrachten.

In de bestreden beslissing wordt daarnaast rekening gehouden met de door verzoeker aangebrachte

elementen voor het eventuele behoud van zijn vluchtelingenstatus.

De commissaris-generaal heeft hieromtrent met reden als volgt overwogen:

“Gevraagd naar de redenen waarom u uw statuut diende te behouden verwees u in de eerste plaats

naar uw kinderen. U zou hier willen blijven om te kunnen werken en zo geld te sparen voor de medische

behandeling van uw dochter. Daarnaast wil u graag in de buurt van de kinderen blijven en hen niet

verliezen. Verder verklaarde u bij terugkeer naar Syrië gedood te zullen worden door uw schoonfamilie

die u al eerder bedreigd had omdat u hen geen geld meer stuurde. Voorts verwees u naar problemen

met de Syrische autoriteiten die u zouden zoeken omdat u in Turkije zat, waar u erkend was als

vluchteling. U gaf daarbij aan geen problemen te hebben gehad in Turkije, zag zelf geen redenen

waarom u niet naar Turkije zou kunnen terugkeren en koesterde geen vrees ten aanzien van het land

(zie Notities van het persoonlijk onderhoud (hierna: NPO) CGVS dd. 24 november 2021, pp. 8-9). Deze

elementen werpen echter geen ander licht op de motieven om uw vluchtelingenstatus in te trekken, i.e.

de vaststelling dat u een gevaar bent voor de samenleving omdat u definitief veroordeeld werd in België

voor een bijzonder ernstig misdrijf. Zij worden wel meegenomen in het advies aangaande een eventuele

verwijdering van het grondgebied (cf. infra).

Evenzeer beweerde u echter geen gevaar voor de samenleving te vormen en gaf u aan te beseffen een

grote fout te hebben gemaakt en veel spijt te hebben. Hoe dan ook doet dit geen enkele afbreuk aan het

feit dat u veroordeeld bent voor een bijzonder ernstig misdrijf. Bovendien valt uw verklaring geenszins te

rijmen met het gedrag dat u na afloop van de feiten hebt tentoongespreid. Zo bleek u in eerste instantie

nog beelden van uw voor dood achtergelaten vrouw op uw Facebook te hebben gezet, waarmee u

kenbaar wilde maken dat u (eindelijk) iets aan het bedrog van uw vrouw had gedaan. Ook uit uw

verklaringen ten aanzien van het CGVS bleek uw schuldbesef zich te beperken tot het absolute

minimum. U beweerde dan wel spijt te hebben omwille van voorgaande feiten en een fout te hebben

gemaakt, al leek u toch vooral te vinden zich steeds verzoenend te hebben opgesteld en een

constructieve oplossing voor uw echtelijke problemen te hebben gezocht. Dat u uiteindelijk de bewuste

feiten toch had gepleegd weet u vooral aan het voortdurende bedrog en de diefstal van uw vrouw,

alsook de grote druk waaronder u stond om daar paal en perk aan te stellen gezien uw eer op het spel

stond. Dat u met uw aantijgingen betreffende de diefstal van uw spaargeld, hetwelk voor u klaarblijkelijk

de druppel was die de emmer had doen overlopen, niet naar de politie gestapt was, weet u dan weer

aan een slecht advies van derden en de angst om daardoor uw uitkering te verliezen. Verder verwees u

vooral naar de gevolgen voor uw eigen persoon, en dan vooral het verlies van uw spaargeld en het

gemis van de kinderen, zonder dat u ook maar één keer bij de gevolgen voor uw slachtoffers leek stil te

staan (zie NPO dd. 24 november 2021, pp.4-8). De vaststelling dat u in eerste instantie nog trots leek op

de poging tot doodslag op uw vrouw en u ook heden veelal met uw eigen wedervaren belast lijkt is

bijzonder frappant. De ernst van de gepleegde feiten en het problematische aspect ervan, alsook een

opvallend gebrek aan empathisch vermogen ten aanzien van de slachtoffers, bevestigen dat een

intrekking van uw vluchtelingenstatus gerechtvaardigd is.”

Wat het gebrek aan schuldbesef en spijt betreft, voert verzoeker aan dat hij nog een lange

gevangenisstraf zal moeten uitzitten en hij nog jaren de tijd heeft om zijn fout in te zien en berouw te

tonen. Door te wijzen op toekomstig(e), en hypothetisch(e), schuldbesef en spijt kan verzoeker echter

geenszins afbreuk doen aan de huidige vaststellingen omtrent zijn gebrekkig schuldbesef en zijn gedrag

dat hij na afloop van de feiten heeft tentoongespreid.

In zoverre verzoeker meent dat de beslissing voorbarig is en het tevens niet tot de bevoegdheid van het

CGVS behoort om hierover te oordelen doch het de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank is

om daar ten gepaste tijde over te oordelen kan het volstaan te wijzen op de artikelen 57/6, § 1, eerste

lid, 6° van de Vreemdelingenwet en 55/3/1, §§ 1 en 3 van de Vreemdelingenwet. Verweerder kan hierbij

niet verweten worden rekening te hebben gehouden met elementen voor het eventuele behoud van

verzoekers vluchtelingenstatus. Verzoeker gaf immers zelf aan te beseffen een grote fout te hebben

gemaakt en veel spijt te hebben (persoonlijk onderhoud, p. 11) hetgeen verweerder dan ook in rekening

heeft gebracht bij zijn beslissing.

Waar verzoeker nog wijst op het principe van non bis in idem moet worden geduid dat de bestreden

beslissing geen strafsanctie is, maar een administratieve beslissing zodat hoe dan ook niet blijkt dat het
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“non bis in idem”-beginsel door de bestreden beslissing in het gedrang wordt gebracht. Het adagium

"non bis in idem" belet ook niet dat maatregelen of sancties van verschillende orde worden opgelegd

voor dezelfde feiten (RvS 7 december 2006, nr. 165.665).

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

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

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

de Vreemdelingenwet intrekt, een advies over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met

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

In het arrest M. tegen Tsjechië en X. en X. tegen België van 14 mei 2019, in de gevoegde zaken C-

391/16, C-77/17 en C-78/17, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie 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, vierde lid 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: richtlijn

2011/95/EU), de verzoeker zijn hoedanigheid als vluchteling niet doet verliezen (§§ 98, 99 en 110).

Immers “(z)oals 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, tweede lid van de richtlijn 2011/95/EU opgenomen non-refoulementbeginsel kan niet

gelijkgesteld worden met een bescherming tegen elke verwijderingsmaatregel, maar geldt slechts

wanneer in hoofde van verzoekende partij een risico bestaat te zullen worden blootgesteld aan foltering

of onmenselijke behandeling bij terugkeer naar haar land van herkomst.

In casu is de commissaris-generaal, zoals reeds aangehaald, 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 Syrië. Dit impliceert dat de

commissaris-generaal van oordeel is dat in hoofde van verzoeker op heden nog steeds een nood aan

internationale bescherming dient te worden aangenomen.

Volledigheidshalve merkt de Raad nog op dat in het kader van huidig beroep enkel uitspraak kan

worden gedaan over de intrekking van de vluchtelingenstatus en niet over de verwijdering van de

vreemdeling, waaronder een eventuele maatregel tot gedwongen terugkeer. Hoewel in de bestreden

beslissing een advies wordt gegeven over de verenigbaarheid van een eventuele

verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, welk advies een

wettelijke verplichting is die uitdrukkelijk wordt opgelegd door artikel 55/3/1, § 3 van de

Vreemdelingenwet, bevat deze beslissing immers geen verwijderingsmaatregel. Het advies van de

commissaris-generaal gaat slechts vooraf aan een eventuele door de bevoegde overheid afzonderlijk te

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

betrokkene niet zodat het advies geen aanvechtbare rechtshandeling vormt (RvS 24 mei 2016, nr.

234.824).

In dit verband kan er opgemerkt worden dat verzoeker niet dienstig kan voorhouden als zou de

bestreden beslissing hem de mogelijkheid afnemen zich in de toekomst te verzoenen/herenigen met zijn

kinderen die wel het statuut van vluchteling behouden hebben waarbij wordt opgemerkt dat uit het

dossier geenszins blijkt dat zijn echtgenote zich hiertegen zou verzetten. De Raad dient immers te

benadrukken dat de bestreden beslissing er niet toe strekt het gezinsleven van verzoeker te verhinderen
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of te bemoeilijken. De betreffende beslissing houdt enkel in dat zijn vluchtelingenstatus wordt

ingetrokken waarbij tevens wordt vastgesteld dat hij niet mag teruggeleid worden naar Syrië. De

betreffende beslissing houdt dienvolgens geen absoluut verbod in voor verzoeker om het Belgische

grondgebied binnen te komen en er te verblijven, noch heeft de bestreden beslissing tot gevolg dat

verzoeker definitief van zijn kinderen wordt gescheiden.

2.2.2.4. Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, is de Raad in casu van oordeel dat

verzoeker een gevaar vormt voor de samenleving, omwille van de gestelde daden waarvoor hij definitief

werd veroordeeld, die worden gekwalificeerd als een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel

55/3/1, § 1 van de Vreemdelingenwet en aldus in aanmerking worden genomen om over te gaan tot

intrekking van de aan verzoeker op 9 oktober 2017 toegekende vluchtelingenstatus.

In acht genomen wat voorafgaat kon de commissaris-generaal met recht beslissen de

vluchtelingenstatus op grond van artikel 55/3/1, § 1 van de Vreemdelingenwet in te trekken.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in onder meer artikel 62 van de Vreemdelingenwet,

heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij

in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft.

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en is kunnen nagaan of het

zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte

beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht. Verzoeker

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

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

2.2.4. De Raad benadrukt dat de bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 55/3/1, § 1

van de Vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om de

vluchtelingenstatus in te trekken 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. De aangevoerde schending van artikel

1 van het Vluchtelingenverdrag, van de artikelen 48/3, 48/4 en 48/6 van de Vreemdelingenwet en van

artikel 3 van het EVRM mist dan ook juridische grondslag. Bovendien dient beklemtoond te worden dat

de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel inhoudt en de commissaris-generaal in de

bestreden beslissing stelt dat verzoeker noch direct of indirect mag worden teruggeleid naar Syrië

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

Vreemdelingenwet.

2.2.5. Inzake de aangevoerde schending van het “fair play”-beginsel, geeft verzoeker niet de minste

verdere duiding. De Raad merkt op dat dit beginsel inhoudt dat de overheid zich onpartijdig moet

opstellen bij het nemen van een besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht moet

nemen. Het beginsel van de “fair play” is bovendien maar geschonden indien er in hoofde van de

overheid sprake is van opzet, kwade trouw of moedwilligheid. Verzoeker toont echter in het geheel niet

aan dat de commissaris-generaal zich niet onpartijdig zou hebben opgesteld of oneerlijk zou zijn

geweest in het nemen van zijn beslissing, noch dat er sprake is van moedwilligheid.

2.2.6. Omtrent de aangevoerde schending van de rechten van verdediging, wijst de Raad er in de eerste

plaats op dat de asielprocedure geen jurisdictionele procedure is, maar een administratieve. De rechten

van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die worden genomen in het kader

van de Vreemdelingenwet.

Wat het gebrek aan bijstand van een advocaat vóór en tijdens het gehoor door het CGVS betreft moet

de Raad erop wijzen dat verzoeker niet aantoont dat zijn recht op bijstand met mogelijkheid voor de

advocaat het gehoor bij te wonen - zoals voorzien in de artikelen 13/1 en 19 van het koninklijk besluit

van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - niet kon worden uitgeoefend wegens overmacht of een

onzorgvuldigheid vanwege verweerder. Uit het administratief dossier blijkt dat verweerder een

oproepingsbrief, d.d. 3 november 2021, heeft verstuurd naar de gevangenis alwaar verzoeker verblijft en
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dat deze brief daadwerkelijk de gevangenis is binnengekomen op 18 november 2021 en door verzoeker

ook op die datum werd ondertekend. Verzoeker blijft in gebreke te staven dat hij geen kennis heeft

gehad van deze oproeping waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat hij strafrechtelijk blijkt veroordeeld te

zijn waardoor dit nieuw element de commissaris-generaal ertoe zou kunnen brengen zijn

vluchtelingenstatus in te trekken op basis van artikel 55/3/1, § 1 van de Vreemdelingenwet, verwijzend

naar de begrippen “gevaar voor samenleving, omdat de vreemdeling definitief veroordeeld is voor een

bijzonder ernstig misdrijf”. In deze oproeping wordt tevens vermeld dat verzoeker de gelegenheid krijgt

om hierop te reageren en redenen aan te halen tot behoud van zijn status.

Verzoeker kan dan ook niet ernstig genomen worden waar hij voorhoudt dat hij zich niet bewust was van

de reden van het nieuwe gehoor door het CGVS en van de gevolgen ervan voor zijn

vluchtelingenstatus.

Dat verzoeker er niet voor heeft geopteerd zich tijdens zijn gehoor door het CGVS te laten bijstaan door

een advocaat kan de commissaris-generaal in casu niet verweten worden. Uit zijn gehoor van 24

november 2021 blijkt overigens dat hij uitdrukkelijk werd gevraagd of hij een advocaat verwacht waarbij

verzoeker aangaf zijn advocaat te hebben gecontacteerd maar dat deze niet aanwezig zal zijn

(persoonlijk onderhoud, p. 2).

Verzoeker toont overigens in casu niet aan dat de afwezigheid van een raadsman vóór/tijdens zijn

gehoor ipso facto met zich meebrengt dat zijn eigen verklaringen als onbestaande of incorrect moeten

worden beschouwd en dat dit met zich meebrengt dat hij geen elementen heeft kunnen aanbrengen ter

behoud van zijn status. Hij blijft in gebreke in concreto aan te tonen op welke wijze de bijstand van een

advocaat een weerslag zou kunnen hebben gehad op zijn verklaringen, temeer uit zijn onderhoud blijkt

dat hij meerdere elementen heeft kunnen aanbrengen voor het behoud van zijn vluchtelingenstatus

zoals ook blijkt uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing.

Bovendien blijkt uit het onderhoud, dat normaal lijkt te zijn verlopen, dat verzoeker op het einde ook nog

wat wenste toe te voegen omtrent zijn spijt en verder stelde de vragen en de tolk goed begrepen te

hebben (persoonlijk onderhoud, p. 11).

Met betrekking tot de kritiek dat de intrekkingsbeslissing, opgesteld in het Nederlands, van 16 december

2021 aan verzoeker ter kennis werd gebracht zonder vergezeld te zijn van een vertaling in het Arabisch,

wijst de Raad vooreerst op artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet. Dit artikel regelt immers het

taalgebruik en wijst de taal aan die het bestuur moet gebruiken bij het opstellen van de dossierstukken

en bij het nemen van zijn beslissing. Verzoeker betwist niet dat in voorliggende zaak het Nederlands de

taal van de procedure is doch betoogt geen Arabische vertaling te hebben ontvangen van de bestreden

beslissing. Er is de Raad evenwel geen bepaling bekend die stelt dat bestreden beslissingen genomen

in het kader van de Vreemdelingenwet moeten vergezeld zijn van een vertaling.

Verzoeker heeft overigens gedurende zijn beroepstermijn wel nuttig beroep kunnen doen op een

advocaat en het onderhavig beroep in volle rechtsmacht kunnen instellen. De Raad benadrukt hierbij dat

uit het verzoekschrift daarenboven blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent en

deze ook aanvecht.

2.2.7. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel wordt erop gewezen

dat dit beginsel vereist dat allen die zich in een zelfde feitelijke en rechtstoestand bevinden op gelijke

wijze worden behandeld. Het gelijkheidsbeginsel kan derhalve slechts geschonden zijn indien de

verzoeker met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat in rechte en in feite gelijke gevallen ongelijk

werden behandeld zonder dat er een objectieve verantwoording bestaat voor deze ongelijke

behandeling.

Er is dus geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel wanneer het onderscheid dat de

wetgever voor vergelijkbare situaties heeft gemaakt gestoeld is op objectieve criteria, wanneer de

ongelijke behandeling een legitiem doel nastreeft, wanneer het gemaakte onderscheid adequaat of

pertinent is om het nagestreefde legitiem doel te bereiken en wanneer de ongelijke behandeling

proportioneel is ten aanzien van het nagestreefde doel. Verzoeker toont, door te betogen dat een Belg

in dezelfde omstandigheden, na zijn straf te hebben uitgezeten, de kans zou krijgen om opnieuw deel uit

te maken van de samenleving, geheel niet aan dat in casu aan de voorwaarden zou zijn voldaan opdat

het gelijkheidsbeginsel zou zijn geschonden.

2.2.8. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de commissaris-

generaal op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden

beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 55/3/1, §

1 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.
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2.2.9. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.2.10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. De Raad stelt vast dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden

beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier en dat verzoeker, die werd

gehoord in aanwezigheid van een tolk Arabisch, de kans kreeg om elementen voor het eventuele

behoud van zijn vluchtelingenstatus aan te brengen. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig

tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.2.11. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over

de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 tien mei tweeduizend tweeëntwintig door:

mevr. H. CALIKOGLU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS H. CALIKOGLU


