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 nr. 273 401 van 30 mei 2022 

in de zaak RvV X / XI 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  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 Somalische nationaliteit te zijn, op 23 november 2021 

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

van 19 oktober 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 11 april 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco 

advocaat H. CHATCHATRIAN en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen België is binnengekomen op 17 september 2015, diende op 

17 september 2015 een verzoek om internationale bescherming in. 

 

1.2. Op 4 april 2016 besliste de adjunct-commissaris-generaal tot toekenning van de vluchtelingenstatus. 

 

1.3. Op 23 juli 2021 werd verzoeker opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud, omdat een nieuw 

element in aanmerking moet worden genomen. 

 

1.4. Op 19 oktober 2021 besliste de commissaris-generaal tot intrekking van de vluchtelingenstatus. Deze 

beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 20 oktober 2021 ter kennis werd gebracht, is de 

bestreden beslissing die luidt als volgt:  
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“Asielaanvraag: 17/09/2015 

Overdracht CGVS: 19/10/2015 

 

U werd gehoord op 07 september 2021 in de strafinstelling van Wortel van 10u13 tot 11u40, in het bijzijn 

van een tolk die de taal Somali machtig is. Uw advocaat, Meester Joillet Noortje, was aanwezig gedurende 

het volledige persoonlijke onderhoud.  

 

A. Feitenrelaas 

 

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de clan Darod < Harti < Dhulbahante te behoren. 

U bent geboren in 1985 op het platteland van Goob Weyn, Kismayo, Lower Juba, Zuid- en Centraal 

Somalië. U bent niet naar school gegaan in Somalië en u leerde er schrijven noch lezen. U heeft er steeds 

als veehoeder gewerkt, u had koeien, kamelen en schapen. U huwde een eerste maal met S.A.B. (bijnaam 

G.), deze vrouw is overleden. Jullie hebben acht kinderen samen, zijnde Sami., Su., W., A., Sak., Sac., 

Sab. en Sum. U huwde daarna met uw huidige echtgenote genaamd S.A.H.N. S.C., met haar heeft u zes 

kinderen gekregen in Somalië, zijnde S., Sa., Sam., Si., Say., Sad.  

 

In 2014 werd er aan uw broer A. (ook A. genoemd) door Al-Shabaab gevraagd om voor hen te gaan 

werken en zakat te betalen. Dit gebeurde een eerste maal toen A. melk bracht naar het dorp Goob Weyn, 

een tweede maal bij A. thuis en een derde maal op het platteland. Uw broer weigerde telkenmale en werd 

bij het derde bezoekje door Al-Shabaab opgesloten, dit gebeurde tijdens de Gu periode. Vervolgens 

hadden elf gemaskerde Al-Shabaab leden voor uw huis uw broer onthoofd, u werd tevens in uw nek 

gestoken toen u hen trachtte tegen te houden. Ook de dochter van uw vermoorde broer A. geraakte toen 

aan haar been gewond. Op 20 januari 2015 vroegen twee gemaskerde en gewapende Al-Shabaab leden 

vervolgens ook aan u om voor hen te gaan werken, u diende tevens nog steeds vee af te staan, u gaf 

immers toen al vee als zakat aan hen af. U diende ook voor hen te gaan spioneren in Goob Weyn. Indien 

u zou weigeren, zou u hetzelfde pad als uw vermoorde broer gaan bewandelen. U kreeg van Al-Shabaab 

twintig dagen bedenktijd en u besloot tijdens deze periode de benen te nemen en uw land te verlaten. U 

vertrok op 20 januari 2015 uit Somalië en u reisde - via Ethiopië, Soedan, Italië en Duitsland - naar België. 

U kwam op 17 september 2015 in België aan, u diende dezelfde dag alhier een asielaanvraag in. Op 04 

april 2016 werd er u de vluchtelingenstatus toegekend in België, dit gezien u aannemelijk had weten te 

maken afkomstig te zijn uit Goob Weyn, Kismayo, Lower Juba, Zuid- en Centraal Somalië en de door u 

voorgehouden vervolging door de terroristische groepering Al-Shabaab in Somalië eveneens als 

aannemelijk werd beschouwd. 

 

Er heeft zich evenwel een nieuw element gemanifesteerd, aangezien u in België een ernstig misdrijf hebt 

gepleegd. Op 30 oktober 2020 werd u door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen veroordeeld tot 

een effectieve gevangenisstraf van drie jaar en een ontzetting uit de rechten zoals bedoeld in artikel 31, 

1e lid Strafwetboek – gedurende vijf jaar -, wegens verkrachting van meerderjarigen met verzwarende 

omstandigheden; aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging jegens meerderjarigen met 

verzwarende omstandigheden; voyeurisme door opname; tonen, toegankelijk maken of verspreiden van 

opnames betreffende voyeurisme en belaging. U verblijft momenteel in de strafinstelling van Wortel. Op 

04 maart 2021 ontving het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een brief dd. 

25 februari 2021 waarin de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen verzocht om de mogelijkheid van intrekking van de vluchtelingenstatus te 

evalueren en een advies te geven in het kader van een eventuele verwijderingsmaatregel. U werd in dit 

kader dan ook op 07 september 2021 door een Protection officer van het Commissariaat-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen gehoord in de strafinstelling van Wortel. 

 

U verklaart verder nog tijdens dit persoonlijk onderhoud op 07 september 2021 dat uw moeder in 2017, 

samen met uw acht kinderen van uw eerste echtgenote, naar Bosaso trok, om vervolgens naar Baragaha 

Qool en Dhahar (beiden in de provincie Sanaag gelegen) te gaan. Ook de dochter van uw vermoorde 

broer A., genaamd N., ging mee met hen. Op 14 oktober 2017 kwam verder nog uw jongere broer Ah. om 

tijdens een bomaanslag in Hamar. In oktober 2017 kwamen tevens uw huidige echtgenote samen met 

jullie zes kinderen – via gezinshereniging – in België aan. Op 27 augustus 2018 werd jullie zevende kind 

Se. alhier geboren. De andere kinderen van uw overleden broer A., genaamd B. en Ab., hadden eveneens 

samen met uw kinderen een aanvraag tot gezinshereniging ingediend doch werden geweigerd, volgens 

uw laatste informatie verbleven zij nog in Kenya. 

 

U voegt nog uw belgeschiedenis toe en u legt verder ook nog de verblijfsdocumenten van uw gezinsleden 

voor: “attest van afneming – bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister dd. 27 december 2019 
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(A-kaart dd. 16 april 2019) op naam van uw echtgenote N.S.C.; inschrijving in het Vreemdelingenregister 

van S., Sa., Sam., Say. en Sad., (geldig van 02 december 2020 tot 29 december 2021); verblijfstitel van 

Si. (van 02 december 2020 tot 29 december 2021) en de ISI+ kaart op naam van Se. 

 

B. Motivering 

 

U werd op 04 april 2016 erkend als vluchteling in België. 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 vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 30 oktober 2020. Uit dit vonnis blijkt dat 

u definitief veroordeeld werd voor verkrachting van meerderjarigen met verzwarende omstandigheden; 

aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging jegens meerderjarigen met verzwarende 

omstandigheden; voyeurisme door opname en tonen, toegankelijk maken of verspreiden van opnames 

betreffende voyeurisme en belaging. 

 

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 Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen gebonden is door de 

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

vonnis van 30 oktober 2020. 

 

Uit het vonnis van 30 oktober 2020 blijkt dat de feiten die u ten laste werden gelegd als bewezen werden 

geacht en u door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen definitief veroordeeld werd tot een 

effectieve gevangenisstraf van drie jaar en een ontzetting uit de rechten zoals bedoeld in artikel 31, 1e lid 

Strafwetboek – gedurende vijf jaar - wegens verkrachting van meerderjarigen met verzwarende 

omstandigheden; aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging jegens meerderjarigen met 

verzwarende omstandigheden; voyeurisme door opname en tonen, toegankelijk maken of verspreiden 

van opnames betreffende voyeurisme en belaging. Dienaangaande blijkt uit het vonnis van de rechtbank 

van eerste aanleg te Antwerpen dat de verkrachting van het slachtoffer dd. 02 februari 2020 als niet 

bewezen werd geacht, en dat het slachtoffer op 04 februari 2020 haar klacht terug zou hebben 

ingetrokken, dit ten gevolge van doodsbedreigingen afkomstig van uzelf en van uw twee neven. De 

verkrachting van het slachtoffer op 27 mei 2020 zou dan vervolgens door de rechtbank wel degelijk als 

bewezen zijn geacht. U zou dezelfde dag eveneens van het slachtoffer een beeld- of geluidsopname 

hebben gemaakt of hebben laten maken, dit zonder haar toestemming of buiten haar medeweten, terwijl 

zij ontbloot was of een expliciete seksuele daad stelde. Op 29 mei 2020 zou u dan weer bepaalde beeld- 

of geluidsopnames van het slachtoffer – meer bepaald van een ontbloot persoon of een persoon die een 

expliciete seksuele daad stelde– zonder diens toestemming of buiten diens medeweten, hebben getoond 

en toegankelijk hebben gemaakt of hebben verspreid. Tenslotte zou u tussen 02 februari 2020 en 04 juni 

2020 het slachtoffer meermaals hebben belaagd. De rechtbank achtte voornoemde feiten als bijzonder 

ernstig en stelde dat deze getuigen van een gebrek aan respect voor de fysieke, seksuele en psychische 

integriteit van het slachtoffer. 

 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat het misdrijf waarvoor u werd veroordeeld dermate ernstig is 

dat deze vaststelling an sich voldoende is om te stellen dat u een gevaar vormt voor de samenleving. Uit 

uw persoonlijk gedrag blijkt immers dat u geen enkele vorm van respect had voor de fysieke, seksuele en 

psychische integriteit van het slachtoffer. 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. 

 

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

brengen, werd u op 07 september 2021 gehoord in de strafinstelling te Wortel door een Protection Officer 

van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

 

De redenen die u aanbrengt kunnen evenwel een behoud van de u eerder toegekende vluchtelingenstatus 

niet rechtvaardigen. 

 

U stelt vooreerst dat u een vader zou zijn, met een groot gezin – uw echtgenote en zeven kinderen 

verblijven in België -, u zou dan ook klaar zijn om uw kinderen groot te brengen, voor hen te zorgen, hen 
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naar school te brengen en ervoor te zorgen dat ze een goede toekomst zouden hebben, uw jongste 

dochter zou tevens in België zijn geboren (zie notities van het persoonlijk onderhoud van het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dd. 07 september 2021 p. 8-10, hierna 

genoemd cgvs p. 8-10). U zou zelf klaar zijn om een straf te krijgen, doch u vraagt om u nog één keer de 

kans te geven om uw kaart te kunnen vernieuwen en u vraagt om uw kinderen hier niet voor te straffen, 

u zou immers hebben vernomen dat de steun van uw kinderen zal worden beëindigd – indien uw 

vergunning zou worden stopgezet-, hun leven en toekomst zou dan ook van u afhankelijk zijn (cgvs p. 9-

10). Ook zou het een invloed kunnen hebben op uw kinderen die nog in Somalië zouden zijn, ze zouden 

niks om te eten hebben (cgvs p. 10). U voegt ter staving uw belgeschiedenis toe, waarop u het nummer 

van uw echtgenote zou hebben aangeduid, dit om aan te geven dat u veelvuldig met uw gezin – verblijvend 

te België – in contact zou staan (cgvs p. 9). U legt verder ook nog de verblijfsdocumenten van uw 

gezinsleden voor: “attest van afneming – bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister dd. 27 

december 2019 (A-kaart dd. 16 april 2019) op naam van uw echtgenote N.S.C.; inschrijving in het 

Vreemdelingenregister van S., Sa., Sam., Say. en Sad. (geldig van 02 december 2020 tot 29 december 

2021); verblijfstitel van Si. (van 02 december 2020 tot 29 december 2021) en de ISI+ kaart op naam van 

Se. Er dient in dit kader opgemerkt te worden dat uw verklaringen hieromtrent niets wijzigen aan het feit 

dat u een ernstig misdrijf pleegde in België. 

 

U geeft verder nog aan dat u een mens zou zijn, een fout zou hebben begaan, er spijt van zou hebben en 

er uw excuses voor zou willen aanbieden, het zou de eerste keer zijn dat u een gevangenis zou zijn 

binnengekomen, u geeft aan nooit nog een fout te zullen begaan en u zou graag nog één kans krijgen 

(cgvs p. 8-10). U vult aan nooit nog alcohol te zullen drinken, immers indien u geen alcohol zou hebben 

genuttigd, zou u geen problemen hebben gekend (cgvs p. 9). U zou alcohol hebben gedronken ten 

gevolge van familiedruk - meer bepaald druk afkomstig van uw moeder-, stellend dat ze de kinderen niks 

zou hebben kunnen geven, ondermeer op het vlak van eten. U zou nu evenwel hersteld zijn van de 

alcohol, het zou weg zijn uit uw lichaam, u zou dan ook klaar zijn om terug uw leven op te bouwen (cgvs 

p. 9-10). Er kan in dit kader worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal zich niet uitspreekt 

omtrent het door u gepleegde misdrijf en uw al dan niet strafrechtelijke verleden, noch voor wat betreft de 

rechtszaak en het verloop ervan. U werd immers reeds bij vonnis dd. 30 oktober 2020 veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van drie jaar wegens verkrachting van meerderjarigen met verzwarende 

omstandigheden; aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging jegens meerderjarigen met 

verzwarende omstandigheden; voyeurisme door opname; tonen, toegankelijk maken of verspreiden van 

opnames betreffende voyeurisme en belaging. Het Commissariaat-generaal is dan ook enkel en alleen 

bevoegd om de mogelijkheid van intrekking van uw vluchtelingenstatus te evalueren en een advies te 

geven in het kader van een eventuele verwijderingsmaatregel. 

 

U stelt verder nog dat er nog altijd problemen zouden zijn in uw plaats van afkomst, u zou immers uit een 

plaats – Goob Weyn – komen, dewelke 25 tot 30 km van Kismayo (Lower Juba) zou zijn verwijderd (cgvs 

p. 3). Daar zou de stronghold van Al-Shabaab zijn, de problemen waarom u toen zou zijn vertrokken, 

zouden er nog steeds zijn (cgvs p. 3). Ook zouden ze er elke dag mensen vermoorden, op 01 of 13 

augustus 2021 zouden er zelfs meer dan veertig mensen zijn vermoord in Kismayo stad, ze zouden daar 

explosies organiseren (cgvs p. 3 en 10). In Goob Weyn zou niemand officieel de macht hebben, de 

regering zou 25 tot 30km van daaruit zijn gevestigd, in Kismayo, Al-Shabaab zou wel in Goob Weyn 

aanwezig zijn, het zouden normale mensen betreffen, in gewone kleding, je zou hen dan ook niet kunnen 

identificeren (cgvs p. 3). Nadat u uit Goob Weyn, en per uitbreiding uit uw land Somalië, zou zij gevlucht, 

zou Al-Shabaab naar uw 75 jaar oude moeder zijn gegaan, stellend dat, indien ze “morgen” zouden 

terugkomen, ze haar zouden vermoorden (cgvs p. 4). Hierop zou uw moeder dan ook in 2017 zijn gevlucht, 

Al-Shabaab zou later ook jullie huis en landbouw(gronden) hebben ingenomen (cgvs p. 4). U geeft aan 

dat de problemen waarvoor u in 2015 uit Goob Weyn - en per uitbreiding uit Somalië - zou zijn gevlucht, 

nog steeds zouden bestaan (cgvs p. 6). U zou met een plastieken boot naar hier zijn gekomen en aldus 

een risico hebben genomen met uw vlucht, tevens zou u de kneuzingen en littekens op uw lichaam kunnen 

tonen, u zou ook weten wat er in uw regio van herkomst aan de hand zou zijn, u zou dit via vrienden en 

mensen uit uw dorp afkomstig – en alhier wonend -, te weten zijn gekomen (cgvs p. 6). U zou verder ook, 

voor het overlijden van uw broer Ah., via hem te weten zijn gekomen dat, indien Al-Shabaab één persoon 

van de familie zou vermoorden, ze de rest van de familie ook zouden willen doden (cgvs p. 6-7). Uw broer 

zou immers voor zijn dood ook reeds bedreigingen van Al-Shabaab hebben gekregen in dit kader, ze 

zouden via een onbekend nummer - ergens in 2017 - hebben gedreigd hem in Kismayo te vermoorden, 

tevens zouden ze ook uzelf weten te vinden (cgvs p. 7). Uw broer zou toen tevens zijn bedreigd door Al-

Shabaab gezien hij met gewapende auto’s naar jullie huis zou zijn gegaan, dit gezien hij toen bang zou 

zijn geweest, uw moeder zou toen al zijn gevlucht en uw kinderen zouden op dat moment al in Hamar zijn 

geweest (cgvs p. 7). Uw broer zou dan ook naar Hamar zijn gevlucht en zou hebben gesteld dat u nooit 
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naar Goob Weyn zou mogen terugkeren (cgvs p. 7). U concludeert dat uw kinderen, uw broer Ah. en uw 

moeder zouden zijn gevlucht en dat uw huis en landbouw(gronden) zouden zijn ingenomen (in 2017) door 

Al-Shabaab, de situatie zou naar uw mening nog steeds actueel zijn u zou niet terug naar daar willen 

gaan, het zou nog steeds hetzelfde zijn (cgvs p. 7). Al-Shabaab zou immers nog steeds daar aanwezig 

zijn, ze zouden aan de macht zijn in Lower en Middle Juba (cgvs p. 8). U zou tenslotte enkel via uw broer 

Ah. informatie hebben gekregen (cfr. in 2017), als zijnde Al-Shabaab nog steeds naar u op zoek zou zijn 

(cgvs p.8). U zou verder in Somalië ook geen plaats hebben om naar terug te gaan, dit door de problemen 

die u er zou hebben gekend (cgvs p. 8). U zou zich niet in Mogadishu kunnen vestigen, gezien ook deze 

plaats niet veilig zou zijn, er zou geen enkele plaats in Somalië veilig zijn (cgvs p. 8). Zelfs de Somalische 

President zou naar uw mening door Turkse drones en door Afrikaanse troepen worden beveiligd (cgvs p. 

8). Er dient in dit kader op gewezen te worden dat deze elementen evenmin afbreuk doen aan de 

vaststelling dat u een ernstig misdrijf heeft gepleegd en dat 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. De door u genoemde elementen worden wel 

meegenomen in het advies aangaande een eventuele verwijdering van het Belgisch grondgebied (cf. 

infra). 

 

Bovenstaande door u aangebrachte redenen vermogen aldus een behoud van de u eerder toegekende 

vluchtelingenstatus niet te rechtvaardigen. 

 

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingen werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen te 

formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. Daar geen 

opmerkingen werden ontvangen binnen de vooropgestelde termijn, wordt u geacht in te stemmen met de 

inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud van 07 september 2021. 

 

C. Conclusie 

 

Steunend op artikel 55/3/1 §1 van de Vreemdelingenwet wordt uw vluchtelingenstatus ingetrokken. 

 

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u noch direct of indirect 

mag worden teruggeleid naar Somalië. Een verwijderingsmaatregel is niet verenigbaar met de artikelen 

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

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een schending aan van de volgende bepalingen: 

 

“Schending van artikel 55/3/1, §1° van de van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december 1980. 

Schending van artikel 48/3 Vreemdelingenwet 

Schending van artikel 3 EVRM 

Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

Schending van het evenredigheidsbeginsel 

Schending van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.” 

 

Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met alle elementen voorhanden. Zo is 

het dat verzoeker niet kan worden teruggeleid naar Somalië.  

 

Verzoeker is zich verder goed bewust van het feit dat hij een zware fout heeft begaan en zit hiervoor nog 

steeds een gevangenisstraf uit. Hij beseft de ernst van de feiten en heeft oprecht spijt. Verzoeker kan de 

klok niet terugdraaien, doch wil met zijn toekomstig gedrag blijk geven van verbetering.  

 

Verzoeker wijst er verder op dat hij hier zeven kinderen heeft, waarvan de jongste in België is geboren. 

Door zijn vluchtelingenstatus in te trekken zal verzoeker in de illegaliteit vertoeven, daar hij niet kan 

terugkeren naar Somalië. Verzoeker vraagt dan ook om een tweede kans.  

Verzoeker benadrukt verder dat hij nooit eerder in aanraking is gekomen met het gerecht en stelt verder 

dat zijn spijt, zijn gezin en het gegeven dat hij volledig geïntegreerd is als verzachtende omstandigheden 

moeten worden beschouwd.  
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Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de mogelijkheid tot rehabilitatie en re-integratie in 

de samenleving, hetgeen niet is gebeurd. Verzoeker is bereid om te werken en is wel degelijk te 

rehabiliteren. 

 

Verder stelt verzoeker dat er niet afdoende is onderzocht of hij kan terugkeren naar Somalië met zijn 

kinderen, dan wel wat juist de gevolgen zijn van deze intrekking voor zijn gezin. Het terugsturen van hem 

en zijn kinderen naar Somalië betekent een schending van artikel 3 van het EVRM. 

 

Er is geen rekening gehouden met alle aspecten voorhanden, met name de aard en de hechtheid van 

verzoekers gezinsband en de duur van zijn verblijf in België. Uit de bestreden beslissing blijkt dat hier 

geen rekening mee werd gehouden, hetgeen een schending van het evenredigheidsbeginsel inhoudt.  

 

Verzoeker meent dat de commissaris-generaal bijzonder onredelijk en onzorgvuldig te werk ging in het 

nemen van zijn beslissing en stelt dat de vluchtelingenstatus van verzoeker niet kan worden ingetrokken.  

 

2.2. 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 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. 

 

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

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

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

is 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 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, zet op omstandige wijze uiteen 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, nr. 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 
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Commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt, nr. 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. 

 

2.3. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 30 oktober 2020 door de correctionele rechtbank 

te Antwerpen werd veroordeeld op tegenspraak tot een gevangenisstraf van drie jaar en een ontzetting 

uit de rechten zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, van het Strafwetboek – gedurende vijf jaar –, wegens 

verkrachting van meerderjarigen met verzwarende omstandigheden; aanranding van de eerbaarheid met 

geweld of bedreiging jegens meerderjarigen met verzwarende omstandigheden; voyeurisme door 

opname; tonen, toegankelijk maken of verspreiden van opnames betreffende voyeurisme en belaging. 

(Dossier Dienst Vreemdelingenzaken, stuk 7). 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in verzoekschrift de bijzonder ernstige aard van het misdrijf en de 

beoordeling daarvan niet betwist, doch stelt wel dat hij nooit eerder in aanraking kwam met het gerecht 

en wel degelijk spijt betuigt.  

 

Wat de argumentatie betreft dat rekening dient te worden gehouden met deze “verzachtende 

omstandigheden” benadrukt de Raad dat de beoordeling van de feiten en de strafmaat toekomt aan de 

strafrechter, in casu de correctionele rechtbank te Antwerpen en geenszins aan de Raad. De Raad is dan 

ook gebonden door de kwalificatie van de inbreuk en de vaststelling van de strafmaat die blijkt uit het 

vonnis, waaruit de bijzondere ernst van de door verzoeker gepleegde feiten blijkt. 

 

Verzoeker stelt verder dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met de omstandigheden waarin 

verzoeker zich bevindt, met name het gegeven dat verzoeker een goed geïntegreerd gezin met zeven 

kinderen heeft en al gedurende zeven jaar in België verblijft. Verder stelt verzoeker dat hij veel spijt heeft 

en vraagt een tweede kans daar hij anders in de illegaliteit zal komen.  

 

Verzoeker gaat er echter aan voorbij dat de bestreden beslissing wel degelijk al deze elementen op 

pertinente wijze in zijn beoordeling heeft meegenomen: 

 

“U stelt vooreerst dat u een vader zou zijn, met een groot gezin – uw echtgenote en zeven kinderen 

verblijven in België -, u zou dan ook klaar zijn om uw kinderen groot te brengen, voor hen te zorgen, hen 

naar school te brengen en ervoor te zorgen dat ze een goede toekomst zouden hebben, uw jongste 

dochter zou tevens in België zijn geboren (zie notities van het persoonlijk onderhoud van het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dd. 07 september 2021 p. 8-10, hierna 

genoemd cgvs p. 8-10). U zou zelf klaar zijn om een straf te krijgen, doch u vraagt om u nog één keer de 

kans te geven om uw kaart te kunnen vernieuwen en u vraagt om uw kinderen hier niet voor te straffen, 

u zou immers hebben vernomen dat de steun van uw kinderen zal worden beëindigd – indien uw 

vergunning zou worden stopgezet-, hun leven en toekomst zou dan ook van u afhankelijk zijn (cgvs p. 9-

10). Ook zou het een invloed kunnen hebben op uw kinderen die nog in Somalië zouden zijn, ze zouden 

niks om te eten hebben (cgvs p. 10). U voegt ter staving uw belgeschiedenis toe, waarop u het nummer 

van uw echtgenote zou hebben aangeduid, dit om aan te geven dat u veelvuldig met uw gezin – verblijvend 

te België – in contact zou staan (cgvs p. 9). U legt verder ook nog de verblijfsdocumenten van uw 

gezinsleden voor: “attest van afneming – bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister dd. 27 

december 2019 (A-kaart dd. 16 april 2019) op naam van uw echtgenote N.S.C.; inschrijving in het 

Vreemdelingenregister van S., Sa., Sam., Say. en Sad. (geldig van 02 december 2020 tot 29 december 

2021); verblijfstitel van Si. (van 02 december 2020 tot 29 december 2021) en de ISI+ kaart op naam van 

Se. Er dient in dit kader opgemerkt te worden dat uw verklaringen hieromtrent niets wijzigen aan het feit 

dat u een ernstig misdrijf pleegde in België. 

 

U geeft verder nog aan dat u een mens zou zijn, een fout zou hebben begaan, er spijt van zou hebben en 

er uw excuses voor zou willen aanbieden, het zou de eerste keer zijn dat u een gevangenis zou zijn 

binnengekomen, u geeft aan nooit nog een fout te zullen begaan en u zou graag nog één kans krijgen 
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(cgvs p. 8-10). U vult aan nooit nog alcohol te zullen drinken, immers indien u geen alcohol zou hebben 

genuttigd, zou u geen problemen hebben gekend (cgvs p. 9). U zou alcohol hebben gedronken ten 

gevolge van familiedruk - meer bepaald druk afkomstig van uw moeder-, stellend dat ze de kinderen niks 

zou hebben kunnen geven, ondermeer op het vlak van eten. U zou nu evenwel hersteld zijn van de 

alcohol, het zou weg zijn uit uw lichaam, u zou dan ook klaar zijn om terug uw leven op te bouwen (cgvs 

p. 9-10). Er kan in dit kader worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal zich niet uitspreekt 

omtrent het door u gepleegde misdrijf en uw al dan niet strafrechtelijke verleden, noch voor wat betreft de 

rechtszaak en het verloop ervan. U werd immers reeds bij vonnis dd. 30 oktober 2020 veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van drie jaar wegens verkrachting van meerderjarigen met verzwarende 

omstandigheden; aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging jegens meerderjarigen met 

verzwarende omstandigheden; voyeurisme door opname; tonen, toegankelijk maken of verspreiden van 

opnames betreffende voyeurisme en belaging. Het Commissariaat-generaal is dan ook enkel en alleen 

bevoegd om de mogelijkheid van intrekking van uw vluchtelingenstatus te evalueren en een advies te 

geven in het kader van een eventuele verwijderingsmaatregel.” 

 

De Raad treedt de bestreden beslissing bij dat de integratie van verzoeker en zijn gezin, alsook diens lang 

verblijf geen afbreuk doen aan het oordeel in het arrest van 30 oktober 2020. Dit gegeven werpt geen 

ander licht op de ernst van de door hem gepleegde feiten, waarvoor hij definitief veroordeeld is. Dit geldt 

eveneens voor verzoekers spijt en zijn voornemen tot rehabilitatie. 

 

Verder stelt verzoeker dat de bestreden beslissing naliet te onderzoeken of hij met zijn gezin terug konden 

keren naar Somalië, alsook naliet te onderzoeken wat de gevolgen van de intrekking voor verzoeker en 

zijn gezin zouden betekenen. 

 

De Raad bemerkt hier dat een onderzoek naar verzoeker en zijn gezin hun eventuele terugkeer naar 

Somalië niet relevant is daar de bestreden beslissing niets zegt over de verblijfsstatus van verzoekers 

gezin en daarbij expliciet adviseert dat verzoeker niet kan worden verwijderd naar Somalië. Evenmin dient 

er een onderzoek te worden gevoerd naar de gevolgen voor verzoeker en zijn gezin, daar enkel de 

intrekking van de vluchtelingenstatus in relatie tot de ernst van het misdrijf wordt onderzocht.  

 

Ter terechtzitting herhaalt verzoeker, die thans zijn gevangenisstraf uitzit, dat hij spijt heeft van alles wat 

hij heeft gedaan. 

 

Aan de hand van de in de bestreden beslissing toegelichte vaststellingen dringt zich actueel een intrekking 

van de vluchtelingstatus op, omdat niet kan betwijfeld worden dat verzoeker een gevaar vormt voor de 

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

55/3/1, § 1, van de Vreemdelingenwet. 

 

2.4. Voor de volledigheid wijst de Raad erop dat een intrekking van de vluchtelingenstatus 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, niet tot gevolg heeft dat verzoeker zijn hoedanigheid als vluchteling verliest. In 

navolging van het Hof van Justitie wordt er een onderscheid gemaakt (HvJ 14 mei 2019, nr. C-391/61 

e.a., overwegingen 98, 99, 100 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” (overweging 99).  

 

“Het is juist dat wanneer een lidstaat op grond van artikel 14, lid 4 of lid 5, van richtlijn 2011/95 beslist de 

vluchtelingenstatus in te trekken of deze status niet te verlenen, de betrokken derdelanders of staatlozen 

die status wordt ontzegd, zodat zij niet of niet langer alle rechten en voordelen genieten waarin hoofdstuk 

VII van die richtlijn voorziet, aangezien deze rechten en voordelen verbonden zijn aan die status. 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 (zie in die zin arrest van 24 

juni 2015, H. T., C-373/13, EU:C:2015:413, punt 71), hetgeen bevestigt dat zij, zoals de advocaat-

generaal in punt 100 van zijn conclusie heeft beklemtoond, niettegenstaande die intrekking of weigering 

vluchteling in de zin van met name artikel 1, afdeling A, van dat verdrag zijn of blijven.” (overweging 100). 

In verband met het verschil van de bescherming van het Vluchtelingenverdrag en van de Richtlijn 2011/95 

stelt het Hof nog: 

“Uit het voorgaande volgt dat personen die zich bevinden in een van de in artikel 14, leden 4 en 5, van 

richtlijn 2011/95 beschreven situaties, op grond van artikel 33, lid 2, van het Verdrag van Genève kunnen 

worden teruggeleid of uitgezet naar hun land van herkomst, en dit zelfs indien hun leven of vrijheid daar 

bedreigd zou worden, terwijl dergelijke personen niet kunnen worden teruggeleid op grond van artikel 21, 
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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. Ten aanzien van die personen 

kan in de betrokken lidstaat weliswaar een besluit tot intrekking van de vluchtelingenstatus in de zin van 

artikel 2, onder e), van richtlijn 2011/95 worden vastgesteld, dan wel een besluit waarbij wordt geweigerd 

deze status te verlenen, maar de vaststelling van dergelijke besluiten laat hun hoedanigheid van 

vluchteling onverlet wanneer zij voldoen aan de materiële voorwaarden om te worden aangemerkt als 

vluchtelingen in de zin van artikel 2, onder d), van die richtlijn, gelezen in samenhang met de bepalingen 

van hoofdstuk III ervan, en dus in de zin van artikel 1, afdeling A, van het Verdrag van Genève.” 

 

Bijkomend adviseert de commissaris-generaal 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 Somalië.  

 

Volledigheidshalve merkt de Raad nogmaals 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. Niettegenstaande 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. X). 

 

2.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond 

van het beroep heeft 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 reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug 

te zenden naar de commissaris-generaal. 

 

 

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 dertig mei tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

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

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP 


