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nr. 186 850 van 16 mei 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 28 november 2016

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

staatlozen van 26 oktober 2016.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 3 februari 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat M.

KALIN en van attaché A. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en tot de Izon tribe te behoren. U werd geboren op

13 november 1983 te Polaku Odi. Van uw kindertijd tot de leeftijd van 22 jaar woonde u in Port Harcourt

in River State. Op uw 22ste verhuisde u van Port Harcourt naar Yenagoa in Bayelsa state om uw job als

cameravrouw te kunnen uitoefenen. U verliet Nigeria in 2008 en reisde naar Italië waar u op 18

november 2008 asiel aanvroeg. U vervoegde zich bij uw man die over de vluchtelingenstatuut beschikt

in Italië. U verliet Nigeria enerzijds ten gevolge van problemen met de toenmalige gouverneur. U

verklaarde door hem verkracht te zijn geweest en nadien met de dood bedreigd nadat u voor African

Independent Television (AIT), uw werkgever, een opname maakte van de oppositie.

Anderzijds verliet u Nigeria omwille van de politieke problemen van uw man, die zich toen reeds in Italië

bevond, die u bleven achtervolgen. Zo werd u bij twee verschillende aangelegenheden seksueel
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misbruikt door een groep mannen waarmee uw man in het verleden problemen had gekend. In Italië

werd u op 19 december 2012 de subsidiaire bescherming toegekend. U woonde in Rome waar u

moeder werd van Benecia en Benedicta. U verhuisde vervolgens naar Terni waar uw zoon Benjamen

geboren werd. Gedurende deze periode had uw man verschillende jobs. Uzelf werkte regelmatig als

vertaler voor een organisatie die vluchtelingen bijstaat. Tijdens uw verblijf in Italië reisde u in 2013 naar

de Republiek Benin waar u van 3 juli 2013 tot 8 september 2013 verbleef om uw familie te laten

kennismaken met uw kinderen. U verliet Italië omdat het moeilijk was om werk te vinden en u

geconfronteerd werd met discriminatie. U zag niet langer een toekomst in Italië en besloot naar België

te komen. U verliet Italië op 2 maart 2015 en kwam diezelfde dag aan in België. Daags nadien, op 3

maart 2015, vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties. Uw man, die ondertussen een

reisdocument voor de Europese Unie verkreeg, vervoegde zich bij u in België.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: origineel paspoort Nigeria op

naam van (D.K.), Diseye (A02499269, dd. 20.04.2011-19.04.2016), origineel paspoort Nigeria op naam

van (K.K.), Benedicta (A04185882, dd.12.02.2013-11.02.2018), origineel paspoort Nigeria op naam

van (K.K.), Benecia (A04185883, dd. 12.02.2013-11.02.2018), origineel paspoort Nigeria op naam van

(K.K.), Benjamen (A04185881, dd.12.02.2013-11.02.2018), originele identiteitskaart op naam van

(D.K.), Diseye (AR7330695, dd. 30 giu 2010), originele verblijfsvergunning subsidiaire bescherming op

naam van (D.K.), Diseye (IO3941752, dd. 19.12.2012-18.12.2015), originele verblijfsvergunning op

naam van (K.K.), Benedicta (IO3941752/01, dd. 19.12.2012-18.12.2015), originele verblijfsvergunning

op naam van (K.K.), Benecia (IO3941752/02, dd.19.12.2012-18.12.2015), originele verblijfsvergunning

op naam van (K.K.), Benjamen (IO3941752/03, dd. 19.12.2012-18.12.2015), kopie van

verblijfsvergunning op naam van (K.) Ogalangha (IL0313454), kopie van reisdocument op naam van (K.)

Ogalangha (MC0009019, dd. 18.01.2016-11.01.2021), kopie van identiteitskaart op naam van (K.)

Ogalangha (AR6893048, dd. 29 set 2009), originele geboorteakte van (K.K.), Benedicta (dd.

29.09.2009, Rome), originele geboorteakte (K.K.), Benecia (dd. 18.02.2011, Rome), originele

geboorteakte (K.K.), Benjamen (dd. 17.01.2013, Terni), origineel huwelijkscertificaat (dd. 12.07.2011,

Rome), een originele foto waar u als cameravrouw op te zien bent, origineel arrest van Tribunale

Ordinario di Roma (dd. 05.11.2012), documenten van uw advocaat in Italië (dd. 01.03.2010) en een

originele werkvergunning op naam van (D.K.), Diseye (dd.23.11.2015-22.11.2016, België).

B. Motivering

Na onderzoek van alle elementen aanwezig in uw administratief dossier, dient te worden

vastgesteld dat u niet de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan

worden toegekend.

In overeenstemming met artikel 48/5, § 4, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

bovendien worden opgemerkt dat er geen behoefte aan internationale bescherming is indien de

asielzoeker reeds in een eerste land van asiel reële bescherming geniet, tenzij hij elementen naar voor

brengt waaruit blijkt dat hij zich niet langer kan beroepen op de reële bescherming die hem reeds werd

toegekend in het eerste land van asiel of dat hij niet opnieuw tot het grondgebied van dit land wordt

toegelaten.

Volgens het tweede lid van datzelfde artikel kan een land worden beschouwd als eerste land van asiel

wanneer de asielzoeker in dat land erkend is als vluchteling en hij die bescherming nog kan genieten, of

wanneer de asielzoeker anderzins reële bescherming geniet in dat land, met inbegrip van het genot

van het beginsel van non-refoulement, mits hij opnieuw tot het grondgebied van dat land wordt

toegelaten.

Op grond van uw verklaringen en de stukken in uw administratief dossier blijkt dat u subsidiaire

bescherming werd toegekend in Italië. U legt een originele ‘permesso di Soggiorno’ voor die uitgegeven

werd op 19 december 2012 en geldig was tot 18 december 2015. In informatie waarover het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (verder CGVS) beschikt, staat te lezen

dat het verblijfsdocument dat op basis van de beschermingsstatus is afgeleverd, vervalt maar de

beschermingsstatus zelf geldig blijft. Ook volgens uw eigen verklaringen is uw verblijfsvergunning m.n.

uw kaart vervallen, maar is uw subsidiair beschermingsstatuut nog geldig in Italië (zie gehoorverslag

CGVS, p. 4).

Er wordt dan ook vermoed dat u geen belang kan doen gelden om de redenen die u ertoe hebben

aangezet om Nigeria te verlaten opnieuw te laten onderzoeken door het CGVS, tenzij zou blijken dat de

bescherming die door Italië wordt verleend heeft opgehouden te bestaan; dat deze bescherming

ontoereikend zou zijn; of dat u ten aanzien van Italië een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie dient te koesteren of er een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de regelgeving betreffende subsidiaire bescherming zou lopen.
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In casu heeft u geen elementen aangehaald waaruit blijkt dat u Italië verlaten heeft omwille van een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. In het kader van uw huidige

asielaanvraag beroept u zich op uw levensomstandigheden in Italië (zie gehoorverslag CGVS, p.24-

29). In het bijzonder verklaarde u dat u moeilijk werk kon vinden, dat u weinig verdiende, dat uw

huisvesting ontoereikend was en dat u geconfronteerd werd met de segregatie in de samenleving. U

haalde bovendien zelf aan dat de crisis in Italië ertoe geleid heeft dat er weinig jobs beschikbaar zijn en

dat de Italiaanse bevolking ook moeite heeft een job te vinden.

In deze verschilt uw situatie van persoon die de subsidiaire beschermingsstatus geniet grondig met de

situatie van een asielzoeker. Als persoon die de subsidiaire beschermingsstatus heeft verkregen, geniet

u binnen de EU van een bijzondere bescherming tegen refoulement. Alsook zijn, overeenkomstig de EU

wetgeving, aan uw subsidiaire beschermingsstatus een verblijfsrecht en verschillende rechten en

voordelen verbonden inzake de toegang tot werkgelegenheid, sociale voorzieningen, gezondheidszorg,

onderwijs, huisvesting en integratievoorzieningen.

Het feit dat er zich verschillen kunnen voordoen in de algemene economische omstandigheden

tussen de verschillende EU-lidstaten doet hieraan geen afbreuk. Net zoals niet iedere EU-

onderdaan op gelijke wijze toegang heeft tot huisvesting, werk en andere sociale voorzieningen geldt dit

eveneens voor vreemdelingen die een beschermingsstatus verkregen hebben binnen de EU. De

vaststelling dat er tussen de EU-lidstaten verschillen bestaan in de mate waarin aan personen die

bescherming genieten rechten worden toegekend en zij deze kunnen doen gelden, houdt in uw hoofde

geen vervolging in overeenkomstig artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op

ernstige schade overeenkomstig artikel 48/4 van dezelfde wet. U heeft de subsidiaire

beschermingsstatus verkregen in Italië, dat als EU-lidstaat gebonden is aan het EU-acquis dat voorziet

in (minimum)normen inzake rechten en voordelen die verbonden zijn aan uw status en waarvan

u gebruik kunt maken.

In het licht van bovenstaande vaststellingen kan er bijgevolg vanuit worden gegaan dat uw

fundamentele rechten als persoon die de subsidiaire beschermingsstatus geniet verzekerd zijn in Italië,

dat Italië het non-refoulement beginsel naleeft, evenals dat uw levensomstandigheden er niet als

onmenselijk of mensonterend kunnen worden beschouwd zoals bedoeld in artikel 3 van het Europees

Verdrag van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden.

Het Commissariaat-generaal onderscheidt voor het overige geen concrete elementen waaruit

kan blijken dat u verhinderd zou zijn om zich terug naar Italië te begeven en zich toegang te

verschaffen, rekening houdende met uw geldige Italiaanse verblijfstitel, zoals blijkt uit COI

waarover het CGVS beschikt en uit uw verklaringen.

U legde in het kader van uw asielaanvraag enkele documenten voor die bovenstaande conclusie echter

niet wijzigen. Uw verblijfstitel, deze van uw twee dochters en uw zoon en uw identiteitskaart tonen enkel

aan dat u in Italië over het subsidiaire beschermingsstatuut beschikt. Uw paspoort en de paspoorten van

uw kinderen tonen louter jullie Nigeriaanse nationaliteit aan. De geboorteaktes van uw kinderen wijzen

erop dat uw kinderen geboren zijn in Italië. Uw huwelijkscertificaat toont enkel aan dat u gehuwd bent in

Italië. Het reisdocument, verblijfsvergunning en de identiteitskaart van uw man tonen aan dat hij de

Vluchtelingenstatus geniet in Italië en gemachtigd is in de Europese Unie te werken. De documenten

van uw advocaat en de door u gevolgde asielprocedure, tonen aan dat u in Italië over de mogelijkheid

beschikte een beroepsprocedure te starten. Aangezien u over een geldig beschermingsstatuut beschikt

in Italië en aldus uw asielaanvraag ten opzichte van Italië beoordeeld moet worden, doet de door u

neergelegde foto waar u op te zien bent als cameravrouw, in het kader van uw asielaanvraag niet ter

zake. Uit de door u neergelegde documenten kan niet geconcludeerd worden dat uw fundamentele

rechten als persoon die de subsidiaire beschermingsstatuut geniet, geschonden werden in Italië, noch

dat Italië het non-refoulement beginsel geschonden heeft, noch dat uw levensomstandigheden er

als onmenselijk of mensonterend beschouwd moeten worden zoals bedoeld in artikel 3 van het

Europees verdrag van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

1.2. Verzoekster verduidelijkt dat zij in Italië bij de organisatie voor vluchtelingen slechts een

overeenkomst had voor 40u per jaar. Zij heeft er dus niet regelmatig gewerkt zoals geïnsinueerd wordt

in de bestreden beslissing.

Tevens stipt zij aan dat haar man ondertussen toekwam in België. Deze verblijft op een ander adres dan

verzoekster.
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, van artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 62

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel, het

redelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel en van artikel 4 van de Richtlijn 2004/83.

Volgens verzoekster hield het CGVS onvoldoende rekening met de inhoud van artikel 4.3 van de

Richtlijn 2004/83.

Verzoekster kan het CGVS niet volgen en is van oordeel dat haar situatie en deze van haar kinderen in

Italië een behandeling uitmaken in de zin van artikel 3 EVRM.

Verzoeksters verblijfsvergunning in Italië is vervallen. Zij is van oordeel dat zij bij een terugkeer geen

nieuwe verblijfsvergunning zal kunnen verkrijgen. Verzoekster begrijpt vooreerst niet dat er enerzijds

geen Dublin beslissing werd genomen in haar dossier doch anderzijds wel wordt teruggegrepen naar

haar subsidiaire beschermingsstatus in Italië in de bestreden beslissing. Zij acht het tegenstrijdig dat zij

voor de behandeling van haar aanvraag niet moet terugkeren naar Italië terwijl het CGVS in de

bestreden beslissing hierop terugkomt en oordeelt dat zij wel moet terugkeren naar Italië.

Verder doet verzoekster gelden dat zij niet heeft verklaard dat zij in Italië nog steeds over bescherming

zou genieten. Zij gaf aan dat zij het niet wist omdat haar identiteitskaart vervallen was en zij de

verlenging niet op tijd kon vragen. Verzoekster citeert enkele van haar verklaringen bij het CGVS en

stelt dat niet zomaar gesteld kan worden dat zij aldaar nog over subsidiaire bescherming zou

beschikken.

Verzoekster wijst erop dat zij in Italië geen verblijfsstatuut meer heeft en dat zij er niet zonder meer zal

worden toegelaten tot het grondgebied.

Verder betoogt verzoekster dat in de informatie van verweerder slechts wordt verwezen naar een

telefoongesprek. Dit kan niet worden nagegaan en verbindt de Italiaanse autoriteiten tot niets. Er moet

100 % zekerheid zijn dat er geen discussie zal zijn dat verzoekster en haar gezin terug tot het Italiaanse

grondgebied zullen worden toegelaten en een verblijfsvergunning zullen krijgen op basis van de

subsidiaire bescherming zonder dat zij opnieuw een procedure moet doorlopen. Deze zekerheid is in het

dossier niet aanwezig.

Verzoekster verwijst daarnaast naar een artikel uit de Italiaanse wet. Hierin wordt vermeld dat de

verblijfsvergunning zal worden vernieuwd noch verlengd indien de vreemdeling het verblijf in Italië heeft

onderbroken voor meer dan 6 maanden. Dit is in casu het geval. Schriftelijk tegenbewijs is in het dossier

niet aanwezig.

Verzoekster is in elk geval formeel dat de bescherming die door Italië geboden wordt ontoereikend is. Zij

zal er niet zomaar een verblijfplaats vinden, zeker omdat zij over geen job beschikt. Haar echtgenoot is

nu ook in België dus zij heeft in Italië niets waarop zij kan terugvallen. De behandeling van vluchtelingen

door Italië laat ook te wensen over. Een job vinden en behouden is moeilijk. Er heerst een crisis en er

zijn veel werklozen. Vluchtelingen en subsidiair beschermden worden vaak gediscrimineerd en niet

aanvaard. Dit geldt des te meer voor verzoekster “die daarenboven benadeeld wordt omdat zij zwart is”.

Indien er een job wordt gevonden, is deze daarenboven slecht betaald. Indien er controles worden

uitgevoerd door de Italiaanse autoriteiten, worden de kinderen uit zulke gezinnen bovendien geplaatst.

De overeenkomst die verzoekster had bij een vluchtelingenorganisatie was onvoldoende om haar gezin

te onderhouden. Verzoekster heeft het gevoel dat zij en haar gezin in Italië aan hun lot worden

overgelaten en op alle vlakken worden gediscrimineerd.

Verzoekster verwijst naar een persartikel en informatie van Amnesty International over de behandeling

van vluchtelingen in Italië. De situatie is problematisch en de bescherming die Italië kan bieden is

ontoereikend.

Het CGVS had dus de situatie van verzoekster moeten onderzoeken ten aanzien van haar land van

herkomst, Nigeria.
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2.1.2. Verzoekster beroept zich in een tweede middel op de schending van artikelen 48/4 en 62 van de

Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel.

Zij herhaalt dat de situatie moet worden onderzocht ten aanzien van Nigeria. De Italiaanse autoriteiten

kenden haar subsidiaire bescherming toe, waardoor de Belgische autoriteiten niet anders kunnen dan

dit evenzeer te doen.

2.1.3. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog een Italiaans wetsartikel (met vrije vertaling), een

persartikel en informatie van Amnesty International bij het verzoekschrift (rechtsplegingsdossier, stuk 1,

bijlagen 3-5).

Verzoekster legt op 21 februari 2017 per aangetekend schrijven en door middel van een aanvullende

nota een beëdigde vertaling neer van het reeds bij het verzoekschrift gevoegde wetsartikel

(rechtsplegingsdossier, stuk 8).

2.2.1. De door verzoekster aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.2.2. Het proportionaliteitsbeginsel, vorm van het redelijkheidsbeginsel, is in onderhavige procedure

niet aan de orde. Het komt de commissaris-generaal in het kader van zijn declaratieve opdracht en de

Raad in het kader van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht enkel toe na te gaan of een vreemdeling

voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem

al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een

beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze belangen jegens de

belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratieve bevoegdheid.

2.2.3. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist voorts dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoekster beperkt zich inzake de aangevoerde

schending van artikel 4.3 van de Richtlijn 2004/83 tot het louter citeren van dit artikel en tot de algemene

stelling dat het CGVS met deze bepaling geen rekening hield. Dit kan niet worden beschouwd als

middel in de voormelde zin. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in 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 motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing 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.

2.2.5. De bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 48/5, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Deze bepaling luidt als volgt:

“Er is geen behoefte aan internationale bescherming indien de asielzoeker reeds in een eerste land van

asiel reële bescherming geniet, tenzij hij elementen naar voor brengt waaruit blijkt dat hij zich niet langer

kan beroepen op de reële bescherming die hem reeds werd toegekend in het eerste land van asiel of

dat hij niet opnieuw tot het grondgebied van dit land wordt toegelaten.

Een land kan worden beschouwd als eerste land van asiel wanneer de asielzoeker in dat land erkend is

als vluchteling en hij die bescherming nog kan genieten, of hij anderszins reële bescherming geniet in

dat land, met inbegrip van het genot van het beginsel van non-refoulement, mits hij opnieuw tot het

grondgebied van dat land wordt toegelaten.”

Uit de stukken van het dossier blijkt dat aan verzoekster in Italië eind december 2012 de subsidiaire

beschermingsstatus werd toegekend. Verzoekster tracht twijfel te zaaien over de vraag of zij nog steeds

subsidiaire bescherming geniet in Italië. Verweerder riposteert hieromtrent in de nota echter terecht:

“2.1.3.1. Verweerder repliceert dat het onderscheid tussen de zogenaamde vluchtelingen- dan wel

subsidiaire beschermingsstatus enerzijds en de daaraan gekoppelde verblijfstitels anderzijds weerklank
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vindt in het vigerende EU-acquis, waar Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad

van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of

staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: Kwalificatierichtlijn), in de artikelen 13 en

18 alludeert op het verlenen van de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus en artikel 24 van

de Kwalificatierichtlijn de modaliteiten van de respectieve verblijfstitels regelt.

2.1.3.2. Waar de verblijfstitels blijkens deze Richtlijn in wezen beperkt in de tijd en verlengbaar zijn, is

zulks in beginsel niet het geval wat betreft de verleende beschermingsstatus die onverkort blijft gelden

zolang er een nood is aan bescherming en slechts in uitzonderlijke, limitatief bepaalde omstandigheden

kan worden ingetrokken of beëindigd, cf. artt. 11, 14, 16 en 19 van de Kwalificatierichtlijn.

2.1.3.3. In het licht van wat voorafgaat, volhardt verweerder dat de bestreden akte met recht en op

goede gronden poneert dat “het verblijfsdocument dat op basis van de beschermingsstatus is afgeleverd

vervalt maar de beschermingsstatus zelf geldig blijft.” Verweerder stelt vast dat verzoekster zulk een

premisse weliswaar tegenspreekt, doch nalaat om dwingende argumenten, concrete gegevens of

verifieerbare elementen aan te reiken waaruit zou kunnen blijken dat er zich in haar hoofde een andere

conclusie opdringt.”

Verzoekster toont op generlei wijze aan dat haar subsidiaire beschermingsstatus in Italië zou zijn

ingetrokken of beëindigd. In tegenstelling met wat zij mits een verwijzing naar een andere passage uit

het gehoorverslag tracht te laten uitschijnen in het onderhavige verzoekschrift, verklaarde zij bij het

CGVS bovendien wel degelijk uitdrukkelijk dat zij, hoewel haar verblijfskaart vervallen is, nog steeds

subsidiaire bescherming geniet in Italië (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.4). Dit kan

eveneens worden afgeleid uit de informatie in het administratief dossier. Hieruit blijkt duidelijk dat het

verblijfsdocument dat op basis van de beschermingsstatus wordt uitgereikt vervalt doch dat de

beschermingsstatus zelf blijft gelden (administratief dossier, map ‘landeninformatie’). Waar verzoekster

kritiek heeft op deze informatie, dient, nog daargelaten dat zij hiermee voorbijgaat aan haar eigen

voormelde gezegden, te worden vastgesteld dat verweerder in de nota met recht repliceert:

“Verweerder antwoordt dat verzoekster geenszins kan worden gevolgd, daar in de kwestieuze COI

Focus “ITALIË. Verduidelijking bij de antwoorden van de Dublinunit” d.d. 19 mei 2016 gepreciseerd

wordt waarom bepaalde personen of instellingen gecontacteerd werden en eveneens toegelicht wordt

welke de redenen zijn die de relevantie van hun tussenkomst verduidelijken, in casu een

verantwoordelijke voor relaties met België werkzaam binnen de Dublin Unit van het Italiaanse Ministerie

van Binnenlandse Zaken die toelichting verstrekt bij de eigen werkwijze. Verweerder stelt vast dat de

hoedanigheid en positie van deze persoon, diens telefoonreferentie, evenals de datum van het gesprek

op duidelijke, verifieerbare en traceerbare wijze werden opgenomen in de bibliografie van deze COI

Focus. Verwerende partij wijst er te dezen nog op dat de door de contactpersoon verschafte informatie

wordt weergegeven in de COI Focus, die deel uitmaakt van het administratief dossier en waarnaar de

bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst. Verzoekster heeft derhalve kennis kunnen nemen van deze

informatie en wordt dus wel degelijk in staat gesteld om deze tegen te spreken en hiertegen in het kader

van onderhavig beroep alle nuttig geachte verweermiddelen te laten gelden, hetzij door de

betrouwbaarheid en de objectiviteit van de bewuste informatie te weerleggen, hetzij door de correctheid

van de door hoger genoemde bron verschafte informatie met andersluidende objectieve informatie te

ontkrachten, wat verzoekster evenwel nalaat te doen.”

Gelet op het voorgaande, dient te worden aangenomen dat verzoekster nog steeds over de subsidiaire

beschermingsstatus beschikt in Italië.

Verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij tracht aan te tonen dat zij bij een terugkeer naar Italië niet

tot het grondgebied zou worden toegelaten en geen nieuwe verblijfsvergunning zal kunnen verkrijgen.

Waar zij een Italiaans wetsartikel voorlegt inzake de verlening en vernieuwing van verblijfstitels, gaat zij,

nog daargelaten dat zij hiermee hoegenaamd geen volledig beeld schetst van de in dit kader vigerende

wetgeving in Italië, namelijk andermaal voorbij aan het reeds hoger aangehaalde onderscheid tussen de

subsidiaire beschermingsstatus (alsmede het hieraan gekoppelde verblijfsrecht) enerzijds en de op

basis van deze status uitgereikte verblijfstitel anderzijds. Uit de bijgebrachte bepaling kan niet worden

afgeleid dat verzoekster, die in Italië de status van subsidiair beschermde heeft, die er aldus recht op

verblijf heeft en die blijkens de stukken in het administratief dossier bovendien nog beschikt over een

Italiaans identiteitsdocument dat geldig is tot in 2020 (administratief dossier, map ‘documenten’, ‘CARTA

D’IDENTITA nr. AR7330695), niet opnieuw op het Italiaanse grondgebied zou worden toegelaten en in

Italië noch een verlening van haar oude, noch een nieuwe verblijfsvergunning kan verkrijgen.

Verweerder stelt in de nota dan ook terecht:

“Gelet op het gegeven dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat verzoekster actueel nog steeds

de subsidiaire beschermingsstatus in Italië geniet (zie supra), besluit verweerder dan ook dat
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verzoekster niet in concreto aantoont dat een verlenging van de inmiddels verlopen verblijfstitel niet

langer tot de mogelijkheden behoort, a fortiori daar verzoeksters situatie, als subsidiair beschermde,

grondig verschilt van de situatie van een asielzoeker. Als persoon die de subsidiaire

beschermingsstatus heeft verkregen, geniet verzoekster immers binnen de EU een bijzondere

bescherming tegen refoulement. Alsook zijn, overeenkomstig de EU wetgeving, aan zijn subsidiaire

beschermingsstatus een verblijfsrecht en verschillende rechten en voordelen verbonden inzake de

toegang tot werkgelegenheid, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en

integratievoorzieningen.”

Verzoekster betoogt voorts andermaal dat de bescherming die door Italië geboden wordt ontoereikend

is. Zij alludeert in dit kader opnieuw op de mogelijke discriminatie en moeilijkheden bij het vinden van

een job en een verblijfplaats en op het gevoel dat zij en haar gezin in Italië aan hun lot worden

overgelaten. Mede gelet op verzoeksters hoge scholingsgraad en beroepservaring als kapster,

cameravrouw en tolk, repliceert verweerder in de nota echter met recht als volgt:

“2.1.7.1. Verweerder stelt vast dat verzoekende partij zich in essentie beperkt tot het herhalen van een

aantal eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de

gevolgtrekking door de commissaris-generaal. Als dusdanig wordt er echter geen afbreuk gedaan aan

de concrete vaststellingen die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze

worden uitgewerkt in de bestreden beslissing.

2.1.7.2. Verweerder herhaalt dat de situatie van verzoekende partij, die de subsidiaire

beschermingsstatus geniet, grondig verschilt met de situatie van een asielzoeker. Als persoon die de

subsidiaire beschermingsstatus heeft verkregen, geniet verzoekende partij binnen de EU van een

bijzondere bescherming tegen refoulement. Alsook zijn, overeenkomstig het Europees

gemeenschapsrecht, aan haar subsidiaire beschermingsstatus een verblijfsrecht en verschillende

rechten en voordelen verbonden inzake de toegang tot werkgelegenheid, sociale zekerheid,

gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en integratievoorzieningen. Het feit dat er zich verschillen

kunnen voordoen in de algemene economische omstandigheden tussen de verschillende EU-lidstaten

doet hieraan geen afbreuk. Net zoals niet iedere EU-onderdaan op gelijke wijze toegang heeft tot

huisvesting, werk en andere sociale voorzieningen, geldt dit eveneens voor vreemdelingen die de

subsidiaire beschermingsstatus verkregen hebben binnen de EU. De vaststelling dat er tussen de EU-

lidstaten verschillen bestaan in de mate waarin aan personen die de subsidiaire bescherming genieten

rechten worden toegekend en zij deze kunnen doen gelden, houdt in hoofde van verzoekende partij

geen vervolging in overeenkomstig artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op het

lijden van ernstige schade overeenkomstig artikel 48/4 van dezelfde wet. Verzoekende partij heeft de

subsidiaire beschermingsstatus verkregen in Italië, dat als EU-lidstaat gebonden is aan het EU-acquis

dat voorziet in (minimum)normen inzake rechten en voordelen die verbonden zijn aan haar status en

waarvan verzoekende partij gebruik kan maken. In het licht van bovenstaande vaststellingen kan er

bijgevolg vanuit worden gegaan dat verzoekende partij, als persoon die de subsidiaire

beschermingsstatus geniet, fundamentele rechten verzekerd zijn in Italië, dat Italië het non-refoulement

beginsel naleeft, evenals dat de levensomstandigheden van verzoekende partij er niet als onmenselijk

of mensonterend kunnen worden beschouwd zoals bedoeld in artikel 3 van het Europees Verdrag van

de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden.

2.1.7.3. Verwerende partij stelt vast dat verzoekster aan de hand van haar betoog niet op concrete wijze

aantoont dat zij in Italië het risico loopt om werkelijk te worden bedreigd en vervolgd of dat er wat haar

betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te

worden aangetoond en verzoekster blijft hierover in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15

december 2004, nr. 138.480).

2.1.7.4. Waar verzoekende partij te dezen bijvoorbeeld alludeert op een krantenartikel “Europese druk

op Italië leidt tot mishandeling en onwettige uitzettingen van vluchtelingen”, gepubliceerd op 3 november

2016 in De Morgen, stelt verweerder vast dat dit artikel louter algemeen van aard is, evenals dat de

informatie die erin vervat ligt betrekking heeft op de situatie van zogenaamde “nieuwkomers” in Italië,

i.e. onderdanen van derde landen die nog géén internationale beschermingsstatus verkregen hebben in

Italië. Verwerende partij meent dat deze elementen als dusdanig bezwaarlijk zonder meer

getransponeerd kunnen worden op de situatie van verzoekster aan wie, zoals gezegd, de subsidiaire

beschermingsstatus werd verleend in Italië, en wiens situatie derhalve wezenlijk verschilt met de situatie

van een asielzoeker. Verweerder verwijst te dezen naar de beoordeling vervat in de bestreden akte.

Verweerder meent dat eenzelfde vaststelling geldt voor de andere bron die verzoekster voegt bij haar

verzoekschrift, i.e. een bilan van Amnesty International met betrekking tot de problematiek van het

onthaal, de opvang en relocatie van nieuwkomers en asielzoekers in Italië in 2015 / 2016.”
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De documenten in het administratief dossier (map ‘documenten’) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoekster overigens niet

worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan Italië in hoofde van verzoekster aanzien worden als een

eerste land van asiel en is er overeenkomstig artikel 48/5, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet geen

behoefte aan internationale bescherming.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien mei tweeduizend zeventien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


