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nr. 275 330 van 18 juli 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88 / 1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 10 april 2022 heeft

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

10 maart 2022.

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 juli 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juli 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken V. SERBRUYNS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, wordt op 31 augustus 2017 in België erkend

als vluchteling.

1.2. Verzoeker wordt op 25 april 2019 door de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling

Mechelen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor aanranding van de eerbaarheid met

geweld of bedreiging op een minderjarige geen volle 16 jaar oud met verzwarende omstandigheden.

1.3. Bij schrijven van 9 december 2019, door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ontvangen op 23 december 2019, verzoekt de Directeur-

generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken de commissaris-generaal om verzoekers

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

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
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verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), omwille van de hierboven, onder punt

1.2., aangehaalde definitieve veroordeling.

1.4. Op 8 februari 2022 wordt verzoeker gehoord door het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen (hierna: het commissariaat-generaal), teneinde hem de gelegenheid te geven om

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

1.5. De commissaris-generaal neemt op 10 maart 2022 de beslissing tot intrekking van de aan verzoeker

verleende vluchtelingenstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die dezelfde dag aangetekend aan

verzoeker wordt betekend, en die luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Fars afkomstig uit Mashhad en bent u Iraans staatsburger.

Op 25 juli 2012 verzocht u een eerste keer om internationale bescherming. De Dienst

Vreemdelingenzaken oordeelde evenwel dat Italië verantwoordelijk was voor de behandeling van uw

asielverzoek. U kwam hierna in Nederland terecht, waar u ook een asielverzoek indiende, maar waarin

wederom beslist werd dat Italië verantwoordelijk was voor de behandeling van uw verzoek. Op 27 oktober

2014 keerde u vrijwillig terug vanuit Nederland naar Iran. Op 23 september 2016 verzocht u een tweede

maal om internationale bescherming in België, omdat u na uw terugkeer in Iran als getuige van Jehova in

de problemen was gekomen. In België ontwikkelde u ook activiteiten als getuige van Jehova. Op 31

augustus 2017 werd u door het Commissariaat-generaal erkend als vluchteling in België, omdat

aannemelijk werd geacht dat u als getuige van Jehova bij terugkeer naar Iran vervolgd zou worden.

U werd op 25 april 2019 door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, veroordeeld

tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging

op een minderjarige geen volle 16 jaar oud met verzwarende omstandigheden.

Op 23 december 2019 ontving het Commissariaat-generaal een brief waarin de Staatssecretaris de

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen verzocht om de mogelijkheid van intrekking

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

verwijderingsmaatregel.

In het kader van het hierop op 8 februari 2022 georganiseerde onderhoud op het Commissariaat-generaal

verklaarde u dat u oordeelde dat uw vluchtelingenstatus behouden moest blijven, omdat u hier al lang

bent en geïntegreerd bent, omdat u fysiek, mentaal en financieel betaald heeft voor uw misdaad – u bent

zwaar mentaal belast en heeft al twee zelfmoordpogingen achter de rug –, en omdat uw vrees ten aanzien

van Iran als getuige van Jehova nog steeds bestaat. U volgt immers nog steeds de vergaderingen van de

getuigen van Jehova op. U plaatst ook politieke en religieuze boodschappen op uw sociale media,

waardoor u regelmatig beledigd wordt. U legde de volgende documenten neer: een mail d.d. 11 januari

2022 van uw psychotherapeut waarin bevestigd wordt dat u in begeleiding bent en waaraan in bijlage een

overzicht van uw afspraken werd toegevoegd; een brief d.d. 14 november 2021 waarin bevestigd wordt

dat u sinds 1 december 2020 actief bent als ‘kandidaat ondernemer’ en een opleidingstraject volgt; en uw

‘safety plan’ om te vermijden dat u zelfmoord zou plegen. Na uw onderhoud legde u een brief d.d. 10

februari 2022 van een verantwoordelijke van de getuigen van Jehova neer waaruit blijkt dat u nog steeds

als getuige actief bent.

B. Motivering

U werd op 31 augustus 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 vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen van 25 april 2019. Uit dit

vonnis blijkt dat u definitief veroordeeld werd tot een hoofdgevangenisstraf van 18 maanden voor feiten

van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging ten aanzien van een minderjarige geen

volle 16 jaar oud, met als verzwarende omstandigheid dat de aanranding gepleegd werd op een

slachtoffer wiens kwetsbare toestand duidelijk was of bekend was aan de dader. U werd tevens ontzet uit

de rechten in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van 10 jaar.

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 gebonden is door de kwalificatie van de inbreuk en de

vaststelling van de strafmaat bepaald in het kracht van gewijsde gegane vonnis van 25 april 2019.
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Uit de feitenvaststelling blijkt dat u zich op 19 september 2017 schuldig maakte aan de aanranding van

de eerbaarheid van een jong meisje met een mentale beperking waardoor ze een mentale leeftijd van 7

à 8 jaar heeft. Het dossier werd opgestart naar aanleiding van de aangifte op die dag door de vader van

het slachtoffer, die meldde dat zijn 14-jarige dochter tussen 19 en 20 uur door een onbekende man werd

aangerand in het zwembad te Lier. Zijn dochter was na de feiten totaal overstuur toen ze thuiskwam. De

rechtbank achtte de feiten bewezen gelet op de zeer gedetailleerde verklaring van uw slachtoffer, die in

overeenstemming was met de beelden die in het zwembad werden gemaakt. De aanrakingen van de

borsten en vagina van uw slachtoffer en het gegeven dat zij uw geslachtsdeel moest aanraken maken

een aanranding van de eerbaarheid uit, vermits het slachtoffer hierdoor in haar seksuele integriteit werd

aangetast en zij daarbij niet de mogelijkheid had om zich uit de voeten te maken. Ook de verzwarende

omstandigheid is bewezen, nu u niet kon voorhouden dat u niet op de hoogte was van de mentale

beperking van uw slachtoffer, vermits jullie een twintigtal minuten met elkaar hebben gepraat.

De tenlastelegging is bijgevolg bewezen en de rechter oordeelde: ”Bij de straftoemeting dient enerzijds

rekening te worden gehouden met de persoonlijkheid van de beklaagde, en anderzijds met de bijzondere

ernst en het laakbaar karakter van de ten laste gelegde feiten. De rechtbank tilt bijzonder zwaar aan

de bewezen verklaarde feiten, nu beklaagde enkel gedreven werd door zijn lustgevoelens, en daarbij

misbruik heeft gemaakt van de bijzondere kwetsbaarheid van een jong meisje met een mentale

beperking.” en ”De rechtbank is van oordeel dat gelet op de ernst van de feiten, waarbij een jong

meisje met een mentale beperking in een publiek zwembad werd aangerand, een effectieve straf

zich opdringt, teneinde het risico op recidive maximaal in te dijken en teneinde beklaagde te wijzen op

het onaanvaardbare karakter van de feiten” (zie vonnis, p. 4-5).

Gezien bovenstaande vaststellingen en gelet op het feit dat de veroordeling van 25 april 2019 definitief is

geworden binnen de rechtsorde, kom ik tot het besluit dat u definitief veroordeeld bent voor een bijzonder

ernstig misdrijf.

Niettegenstaande de rechtbank vaststelde dat u nog over een blanco strafregister beschikt, dient

vastgesteld te worden dat het misdrijf waarvoor u veroordeeld werd dermate ernstig is dat deze

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

immers misbruik van een jong en kwetsbaar meisje met een mentale beperking. Uit uw persoonlijk gedrag

blijkt dan ook een totaal gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van uw slachtoffer. U hield

totaal geen rekening met de traumatische gevolgen voor uw slachtoffer. Bovendien blijkt uit het vonnis dat

u stelde enkel met het meisje te hebben gesproken, maar ontkende u haar te hebben aangerand. Verder

blijkt dat u zich in allerlei bochten wrong om de geloofwaardigheid van uw slachtoffer onderuit te halen,

dit terwijl uw versie van de gebeurtenissen manifest in tegenstrijd was met de camerabeelden. Hieruit kan

worden afgeleid dat u de ernst van de door u gepleegde feiten niet inziet en geen schuldinzicht heeft.

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

omdat u definitief veroordeeld bent voor een bijzonder ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/3/1, §1 van

de vreemdelingenwet. Bijgevolg dient de vluchtelingenstatus die u eerder werd toegekend, heden te

worden ingetrokken.

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

brengen, werd u op 18 januari 2022 opgeroepen om op 8 februari 2022 gehoord te worden door een

medewerker van het Commissariaat-generaal.

U herhaalde dat u nog steeds getuige van Jehova bent – dit wordt bevestigd door de brief van een

medegetuige d.d. 10 februari 2022 – en dat uw situatie in Iran niet veranderd is: bij terugkeer naar Iran

zal u dan ook de rest van uw leven in de gevangenis moeten doorbrengen of zal u opgehangen worden

(CGVS 08/02/2022, p. 2-3; p. 10-11). Dit element werpt evenwel 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.

Ook uw langdurige verblijf en integratie in België – u volgt bijv. een ondernemersopleiding en legde ter

staving hiervan een brief van uw coach neer die u, volgens u, als zijn beste student beschouwt – (CGVS,

p. 2; p. 10) doet geen enkele afbreuk aan de vaststelling dat u een gevaar bent voor de samenleving

omdat u definitief veroordeeld bent voor een bijzonder ernstig misdrijf.

Uw advocaat voegde hieraan nog toe dat u spijt heeft van hetgeen u heeft gedaan (CGVS 08/02/2022, p.

11). U stipte ook aan dat u het gewicht van de zonde die u had gepleegd niet kon dragen (CGVS

08/02/2022, p. 7). Hierboven is echter reeds gebleken dat u de ernst van de door u gepleegde feiten niet

inziet en geen schuldinzicht heeft. Dit wordt bevestigd door uw verklaring dat u “onwetend” een misdaad

had begaan (CGVS 08/02/2022, p. 2). Uit een dergelijke stelling kan nauwelijks schuldinzicht blijken. Deze

bevindingen plaatsen de geloofwaardigheid van de beweerde spijt dan ook op losse schroeven en kunnen

dan ook geen ander licht werpen op de vaststelling dat u een gevaar bent voor de samenleving omdat u

definitief veroordeeld werd voor een bijzonder ernstig misdrijf.
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U zei nog dat u in de gevangenis twee zelfmoordpogingen heeft ondernomen omdat u het gewicht van

uw zonden en de schande om in de gevangenis te zijn niet kon dragen (CGVS 08/02/2022, p. 7). U bent

bij een psychotherapeut in behandeling – u legde in dit verband een stuk neer waaruit blijkt dat u in

behandeling bent – en heeft een ‘safety plan’ om actueel niet tot zelfmoord over te gaan. U bent mentaal

zwaar belast en heeft het gevoel dat men anders naar u kijkt (CGVS 08/02/2022, p. 8; p. 10-11). Ook uw

psychische problemen, waaraan niet meteen getwijfeld wordt en welke u staaft met voornoemde stukken,

doen geen enkele afbreuk aan de ernst van de door u gepleegde feiten waarvoor u definitief veroordeeld

bent. De voorgelegde stukken bevestigen hoogstens dat u bepaalde psychologische klachten heeft en

dat u daarvoor in behandeling bent, doch nergens uit deze documenten blijkt dat uw oordeelsvermogen

was/is aangetast of dat u vanuit psychologisch oogpunt niet de verantwoordelijkheid voor uw crimineel

gedrag kon/kan opnemen.

Gelet op het geheel aan bovenstaande vaststellingen brengt u geen elementen aan die een behoud van

uw vluchtelingenstatus wettigen.

Wanneer de Commissaris-generaal van oordeel is dat de vluchtelingenstatus ingetrokken moet 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 Commissariaat-generaal is van oordeel dat u noch direct of indirect mag

worden teruggeleid naar uw land van herkomst, i.e. Iran. Een verwijderingsmaatregel is niet verenigbaar

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

C. Conclusie

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

(…)”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van de materiële motiveringsplicht, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van

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

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).

Verzoeker betoogt dat de verwerende partij in de intrekkingsbeslissing zomaar verwezen heeft naar de

veroordeling door de correctionele rechtbank, zonder de inhoud van artikel 55/3/1, § 1, van de

Vreemdelingenwet goed te lezen. Verzoeker is van mening dat hij geen gevaar is voor de samenleving.

Hij is na zijn detentie al geruime tijd vrij en neemt deel aan de samenleving, door werk en opleidingen.

Indien hij een gevaar vormde voor de maatschappij, zou hij niet vrijgelaten zijn en zelfs als hij vrijgelaten

was, zou hij ter beschikking gesteld zijn van de overheid, wat te dezen niet aan de orde is.

Volgens verzoeker is het frappantste in zijn zaak de denkwijze van de verwerende partij, door op het einde

van de bestreden beslissing een advies te geven aan de Belgische Staat om hem niet uit te wijzen naar

zijn land van herkomst, omdat zijn leven daar in gevaar zal zijn. Dit betekent luidens het verzoekschrift

dat verzoeker verder in het Rijk vrij mag verblijven, terwijl de verwerende partij zich zo’n zorgen maakt dat

verzoeker een gevaar is voor de samenleving. De verwerende partij maakt dan ook doelbewust een

“limbo” van verzoeker, een persoon zonder papieren in België en denkt volgens verzoeker dan ook geen

seconde na over wat de gevolgen zullen zijn voor de samenleving. Luidens het verzoekschrift maakt de

bestreden beslissing van iemand die legaal en onder controle en behandeling in België leeft, iemand die

illegaal en buiten de radar leeft.

Verzoeker stelt voorts dat het een schande is hoe het commissariaat-generaal zijn schuldinzicht heeft

beoordeeld. Dit gaat bovendien uit van een foutieve lezing van het gehoorverslag, waaruit duidelijk blijkt

dat verzoeker spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Dit heeft hem zo diep geraakt dat hij zelfs meerdere

keren een zelfmoordpoging heeft ondernomen. Volgens het verzoekschrift zal iemand die geen spijt heeft,

geen zelfmoordpoging ondernemen en dergelijke zaken moeten tot de parate kennis van een

dossierbehandelaar behoren, tenzij hij vanaf het begin vooringenomen was of de opdracht kreeg van de

supervisor om een intrekkingsbeslissing te nemen. Het commissariaat-generaal acht de psychische

problemen van verzoeker als bewezen, maar stelt dat dit geen enkele afbreuk doet aan de ernst van de

door hem gepleegde feiten.
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Verzoeker besluit dat het commissariaat-generaal blindelings een artikel heeft toegepast zonder rekening

te houden met het dossier in zijn totaliteit en met zijn verklaringen.

2.2. Stukken

Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog geen stukken bij het voorliggende verzoekschrift.

2.3. Beoordeling

2.3.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat hij inzake beslissingen

van de commissaris-generaal over volheid van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met

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

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

over de grond van het geschil. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker

daarop.

De nationale overheden, inclusief nationale rechters, zijn ertoe gehouden wanneer zij intern recht

toepassen, en met name bepalingen die specifiek werden aangenomen om tenuitvoerlegging te geven

aan een richtlijn, deze bepalingen zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het

doel van de betrokken richtlijn teneinde het daarmee beoogde resultaat te bereiken en aldus te voldoen

aan artikel 288, derde lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (HvJ 5 oktober

2004, gevoegde zaken C-397/01 en C-403/01, Pfeiffer, §113).

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.

2.3.2. 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 3 van het EVRM mist dan ook

juridische grondslag. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in en

stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing dat verzoeker noch direct of indirect mag worden

teruggeleid naar Iran, gezien een eventuele verwijderingsmaatregel niet verenigbaar is met de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus van 10

maart 2022, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.3.4. De bestreden beslissing werd, zo weze herhaald, genomen in toepassing van artikel 55/3/1, § 1,

van de Vreemdelingenwet, dat 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.”

In de bestreden beslissing komt de commissaris-generaal tot de conclusie dat de vluchtelingenstatus moet

worden ingetrokken omdat verzoeker definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig, maar wordt

geadviseerd dat verzoeker noch direct of indirect mag worden teruggeleid naar Iran en dat een

verwijderingsmaatregel niet verenigbaar is met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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De bestreden beslissing bestaat derhalve uit twee onderdelen, die als op zichzelf staand moeten worden

beschouwd.

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

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

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

werd voor een bijzonder ernstig misdrijf.

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

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

de voorbereidende werkzaamheden. De 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 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 en de werkelijk geleden schade, alsook met de opgelegde straf en de toegepaste

procedureregels om het misdrijf te vervolgen. 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.

2.3.6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 25 april 2019 door de correctionele afdeling van

de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Mechelen, op tegenspraak werd veroordeeld tot

een gevangenisstraf van 18 maanden voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging

jegens een minderjarige geen volle 16 jaar oud, met als verzwarende omstandigheid dat de aanranding

gepleegd werd op een slachtoffer wiens kwetsbare toestand duidelijk was of bekend was aan de dader.

Verzoeker werd tevens voor een termijn van 10 jaar ontzet uit de rechten in artikel 31 van het

Strafwetboek. Uit het vonnis van 25 april 2019 blijkt dat verzoeker veroordeeld werd voor feiten die zich

afspeelden in een publiek zwembad op 19 september 2017. De rechtbank stelde hierbij vast dat de

aanranding door verzoeker van een minderjarig meisje bewezen geacht wordt, gelet op de zeer

gedetailleerde verklaring van het slachtoffer, die in overeenstemming is met de beelden die in het

zwembad werden gemaakt, waaruit duidelijk blijkt dat het initiatief uitsluitend van verzoeker is gekomen,

wat in schril contrast staat met de verklaringen van verzoeker, en dat er fysiek contact is geweest. De

door het slachtoffer vermelde aanrakingen aan haar borsten en vagina en het gegeven dat zij het

geslachtsdeel van verzoeker moest aanraken, maken volgens het betreffende vonnis een aanranding van

de eerbaarheid uit, vermits het slachtoffer hierdoor in haar seksuele integriteit werd aangetast. De

rechtbank achtte ook de verzwarende omstandigheid bewezen, nu verzoeker niet kon voorhouden dat hij

niet op de hoogte was van de mentale beperking van het slachtoffer en waardoor zij een mentale leeftijd

van 7 à 8 jaar heeft, vermits zij een twintigtal minuten met elkaar hebben gepraat. In het vonnis van 25

april 2019 wordt, bij het onderdeel over de straftoemeting, gesteld dat de rechtbank bijzonder zwaar tilt

aan de bewezen verklaarde feiten, nu verzoeker enkel gedreven werd door zijn lustgevoelens, en daarbij

misbruik heeft gemaakt van de bijzondere kwetsbaarheid van een jong meisje met een mentale beperking.

Het treft daarbij luidens het vonnis dat verzoeker zich in allerlei bochten tracht te wringen om de
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geloofwaardigheid van het slachtoffer onderuit te halen, dit terwijl zijn versie van de gebeurtenissen

manifest in tegenstrijd is met de camerabeelden. Verder wordt onder meer gewezen op het blanco

strafregister van verzoeker en op zijn erkenning als vluchteling. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op

de ernst van de feiten, waarbij een jong meisje met een mentale beperking in een publiek zwembad werd

aangerand, een effectieve straf zich opdringt, teneinde het risico op recidive maximaal in te dijken en

teneinde verzoeker te wijzen op het onaanvaardbaar karakter van de feiten. Tot slot blijkt uit het vonnis

van 25 april 2019 ook dat aan het slachtoffer een schadevergoeding van 300 euro werd toegekend.

De Raad benadrukt dat artikel 55/3/1 § 1, van de Vreemdelingenwet op restrictieve wijze moet worden

geïnterpreteerd, gelet op de ernstige gevolgen die er kunnen uit voortvloeien en moet dan ook, wat de

vaststelling en kwalificatie van de feiten betreft, met de grootste omzichtigheid worden toegepast. Hoewel

verzoekers daden ontegensprekelijk als laakbaar en verwerpelijk kunnen worden bestempeld, deze

bestraft werden en verzoeker ook tot een schadevergoeding veroordeeld werd, is de Raad in casu,

rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, van oordeel dat de door verzoeker gestelde

daden, waarvoor hij definitief veroordeeld werd, niet kunnen worden gekwalificeerd als reden voor de

intrekking van de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 55/3/1, § 1, van de Vreemdelingenwet.

Het laakbare en verwerpelijke karakter van verzoekers daden kan in casu niet worden betwist, wat ook

blijkt uit het vonnis van 25 april 2019. De commissaris-generaal kan echter niet worden bijgetreden dat de

door verzoeker gestelde daden kunnen worden gekwalificeerd als “bijzonder” ernstig misdrijf in de zin van

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

Nog daargelaten de vraag of de motivering afdoende ingaat op het gevaar voor de samenleving dat

verzoeker betekent, moet bij de beoordeling van een “bijzonder” ernstig misdrijf, in de zin van artikel

55/3/1, § 1, van de Vreemdelingenwet, zo weze herhaald, rekening worden gehouden met de aard van

de daad en de werkelijk geleden schade, alsook met de opgelegde straf en de toegepaste

procedureregels om het misdrijf te vervolgen. Het is evident dat een veroordeling voor een misdrijf niet

kan worden vergoelijkt. Er kan niet worden ontkend of geminimaliseerd dat de eerbaarheid van het

slachtoffer werd aangerand, vermits zij in haar seksuele integriteit werd aangetast, zoals uit het vonnis

duidelijk blijkt. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker voor de door hem gepleegde en bewezen

geachte feiten definitief werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, straf die hij heeft

uitgezeten, dat hij uit bepaalde rechten werd ontzet en dat hij veroordeeld werd tot het betalen van een

schadevergoeding van 300 euro. Het vonnis stelt dat, zo weze ook hier herhaald, gelet op de ernst van

de feiten, waarbij een jong meisje met een mentale beperking in een publiek zwembad werd aangerand,

een effectieve straf zich opdringt, teneinde het risico op recidive maximaal in te dijken en teneinde de

beklaagde te wijzen op het onaanvaardbare karakter van de feiten.

De Raad merkt op dat het rechtsplegingsdossier geen elementen bevat waaruit kan blijken dat verzoeker

na het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 25 april 2019 zich schuldig heeft

gemaakt aan aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen, noch aan enig ander misdrijf of laakbare

feiten heeft gepleegd.

Uit de door verzoeker neergelegde documenten blijkt verder (map documenten, stuk 2) dat verzoeker

sedert 1 december 2020 actief is als “kandidaat ondernemer” en binnen dit traject werkt als stagiair-

zelfstandige (fulltime als freelance kok) en dat hij zich psychologisch laat begeleiden na zijn veroordeling

(map documenten, stuk 1). Het door verzoeker bij de verwerende partij neergelegd overzicht van zijn

afspraken in het kader van individuele psychotherapie en medische psychiatrische behandeling tonen aan

dat hij regelmatig aanwezig was vanaf 3 september 2020 tot 11 januari 2022, datum van opmaak van het

attest, maar is niet vergezeld van een inhoudelijk verslag. In de begeleidende mail bij het overzicht van

de aan- en afwezigheden staat opgetekend dat verzoeker effectief in begeleiding is bij het ‘Centrum

Geestelijke Gezondheidszorg Kempen’ en dat hij bereidheid en openheid toont in de begeleiding en de

afspraken naleeft.

Tijdens het persoonlijk onderhoud d.d. 8 februari 2022 bij het commissariaat-generaal gaf verzoeker te

kennen dat het niet goed met hem ging de eerste twee maanden in de gevangenis, dat hij twee

zelfmoordpogingen ondernam, het gewicht van de zonde die hij begaan had niet kon dragen en de

schande om in de gevangenis te zijn niet kon verdragen. Zijn advocaat benadrukt op het einde van het

persoonlijk onderhoud dat verzoekers schuldinzicht heel belangrijk is, dat hij zich dood schaamt en niet

weet waarom hij de feiten heeft gepleegd. Volgens de advocaat heeft verzoeker schuldinzicht en is hij

gestraft, op sociaal en financieel niveau. Verzoeker stelt zelf tijdens het onderhoud dat hij “onwetend” een

misdaad heeft begaan, waarvoor hij al betaald heeft en nog steeds betaalt, op fysieke, mentale of



RvV X - Pagina 8

financiële wijze. Nog los van de vraag of uit deze onwetendheid nauwelijks schuldinzicht kan worden

afgeleid, zoals in de bestreden beslissing wordt geopperd, blijkt dat verzoeker psychiatrisch wordt

opgevolgd, dat hij aangaf twee zelfmoordpogingen in de gevangenis te hebben ondernomen en dat hij

een safety plan (veiligheidsdocument ter preventie van zelfmoord, map documenten stuk 3) voorlegt.

Hieruit kan worden afgeleid dat verzoeker zwaar mentaal belast is, zich moeilijk met zijn gestelde daad

kan verzoenen en hiervoor psychiatrisch wordt opgevolgd. Verder blijkt nergens, zo weze herhaald, dat

er zich na de definitieve veroordeling nog laakbare feiten of strafbare feiten hebben voorgedaan en

verzoeker volgt een opleidingstraject, waarvoor hij positief wordt geëvalueerd. Verzoeker neemt aldus

deel aan de samenleving, is reeds geruime tijd vrij en nergens blijkt dat er, na het uitzitten van de

opgelegde gevangenisstraf, kans is op recidive; het tegendeel wordt althans niet aangetoond.

2.3.7. Gelet op het voorgaande kon de commissaris-generaal op basis van het vonnis van 25 april 2019

niet op goede gronden vaststellen dat verzoeker een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief

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

Vreemdelingenwet. De door verzoeker gepleegde feiten, hoe verwerpelijk en laakbaar ook, kunnen niet

in aanmerking worden genomen om over te gaan tot de intrekking van de vluchtelingenstatus.

De Raad besluit daarom dat de door verzoeker gepleegde strafbare feiten niet in aanmerking kunnen

worden genomen om over te gaan tot intrekking van zijn vluchtelingenstatus.

Voorgaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat de intrekking van de vluchtelingenstatus in hoofde

van verzoeker niet wordt bevestigd, zodat de overige in het verzoekschrift aangevoerde middelen en

grieven niet verder dienen te worden onderzocht.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De verzoekende partij behoudt de vluchtelingenstatus.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juli tweeduizend tweeëntwintig door:

mevr. V. SERBRUYNS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN V. SERBRUYNS


