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nr. 198 288 van 22 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 17 oktober 2017

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

staatlozen van 19 september 2017.

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 16 november 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

15 december 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat H.

VAN VRECKOM en van attaché S. DUPONT, 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 op 20 oktober 2016 België is binnengekomen, diende op 6

april 2017 een asielaanvraag in. Uit een eurodac-hit blijkt dat verzoekers vingerafdrukken werden

genomen op 13 juni 2008 in Italië.

1.2. Op 19 september 2017 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekend schrijven van 19 september 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing

die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 06/04/2017
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Overdracht CGVS: 13/04/2017

U werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 11-09-2017

van 13u59 tot 14u41, bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Uw advocaat, meester El

Khoury loco meester Van Vreckom, was gedurende het hele gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U bent geboren op 01-01-1983. U bent etnisch Sheikhaal. U bent gehuwd met F.I.A., die

erkend vluchteling is in België. U heeft 5 kinderen. U kreeg in Somalië problemen met Hizbul Islam en

met de krijgsheer Inda Adde Yusuf. U heeft Somalië in maart 2008 verlaten en bent naar Italië gereisd,

waar u asiel heeft aangevraagd. U heeft daar subsidiaire bescherming gekregen en u heeft een Italiaans

reisdocument, geldig tot 2021. U woonde in Calabria, Zuid-Italië. U bent op 20-10-2016 naar België

gekomen, waarna u terugging naar Italië. U bent op 08-02-2017 naar België gereisd omdat uw vrouw en

kinderen hier erkende vluchtelingen zijn. U heeft hier asiel aangevraagd op 06-04-2017.

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, is er 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.

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 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.

U legde zelf een Italiaans reisdocument neer, uitgegeven op 26-12-2016 en waarop vermeld staat dat u

de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend in Italië. Dit reisdocument is geldig tot 10-10-2021.

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

aangezet om Somalië 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.

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. U verklaarde tijdens het interview

op de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) dat u in Italië geen problemen had en er in veiligheid

verbleef (zie ‘Vragenlijst CGVS’, punt 3.5, in administratief dossier). Ook tijdens het gehoor op het

CGVS werd er u gevraagd of u een vrees heeft ten opzichte van Italië, waarna u ontkennend

antwoordde (gehoorverslag CGVS, p. 5). U gevraagd of er een reden is waarom u niet zou kunnen

terugkeren naar Italië, verklaarde u dat u kan terugkeren naar Italië, maar dat u daar niet kan leven

vanwege de omstandigheden daar, en dat u voor de rest geen persoonlijke problemen heeft gehad. U

gevraagd naar die omstandigheden, verklaarde u dat u geen huis had in Italië, dat u geen werk had, dat

het leven hard is daar en dat u gewoon op straat moest leven bij de kerk. U verklaarde verder dat u in

de winter ’s nachts in de kerk sliep en dat u soms werk kon vinden, namelijk tomaten plukken. In het

kader van uw huidige asielaanvraag beroept u zich dus op uw levensomstandigheden in Italië. Er dient

opgemerkt te worden dat het gebrek aan werk en accommodatie in Italië economische omstandigheden

zijn, die verder vreemd zijn aan de Conventie van Genève en moeilijk gezien kunnen worden als een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de regelgeving betreffende subsidiaire

bescherming.

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.
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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.

Wat betreft uw verklaring dat u graag bij uw familie zou verblijven [uw vrouw is erkend vluchteling in

België], dient opgemerkt te worden dat u hiervoor de geëigende procedure dient aan te wenden.

U legde een geboorteakte neer van uw dochter, geboren in Verviers (België) op 01-08-2017. U legde

daarnaast nog een huwelijksakte neer, uitgegeven door het Hamarweyne-district in Mogadishu op 19-

02-2017. Deze huwelijksakte kan echter bovenstaande vaststellingen niet wijzigen, aangezien het niet

zozeer uw nationaliteit of huwelijk is die in deze betwist worden.

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 uw neergelegde

stukken.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u subsidiaire

bescherming geniet in Italië en niet teruggeleid mag worden naar Somalië.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

“- artikel 1, van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen,

artikels 48/3 en 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;

- artikel 62, van hoger genoemde wet van 15 december 1980;

- artikel 149, van de Grondwet;

- artikel 3, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen;

- artikelen 3 en 13 EVRM;

- het beginsel van behoorlijk bestuur.”

Verzoeker licht hieromtrent toe als volgt:

“Dat de bestreden beslissing niet betwist dat de situatie in Italië zeer slecht is voor vluchtelingen,

asielzoekers en migranten in het algemeen, gezien de toepassing van het Dublin systeem ertoe leidt dat

de kusten van Italië worden overspoeld door vluchtelingen die er arriveren in bootjes en dat de

Italiaanse overheden worden verplicht, in toepassing van de Dublin reglementering om de

asielaanvragen van al deze bootvluchtelingen te registreren en te behandelen, zodat in de praktijk Italië

een disproportioneel groot aantal vluchtelingen te verwerken krijgt, dit in vergelijking met andere

Europese landen die niet klassiek worden beschouwd als landen waar asielzoekers een eerste voet aan

wal zetten op Europees grondgebied;

Dat dit verklaart dat in sommige streken van Italië en meer bepaalt in het Zuiden er zeer moeilijke

economische omstandigheden zijn met als gevolg een grote graad van werkloosheid en problemen van

toegang tot huisvesting, waar in het bijzonder migranten en vluchtelingen de eerste slachtoffers van zijn

(zie stuk 3: "refugees in Italy: Europe holds the key", Christian Hanelt, 6 oktober 2016;
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Dat de eiser heeft uitgelegd dat hij zich in zeer moeilijke levensomstandigheden bevond, omdat hij op

straat moest leven en dus geen toegang had tot huisvesting, dat hij in de winter 's-nachts in de kerk

sliep, maar zeer sporadisch werk kon vinden en dat hij dus geen huis had in Italië en geen vast

onderdak;

Dat de eiser dus heeft aangegeven dat hij totaal verstoken blijft van bepaalde basisvoorzieningen en

basisrechten die hem niet toelaten een menswaardig leven te leiden conform artikel 3 van het EVRM,

wat een basisrecht is, ook voor een persoon aan wie het statuut van vluchteling is erkend of het statuut

van subsidiaire bescherming;

Dat de bestreden beslissing daar veel te lichtzinnig over gaat en enkel verwijst naar het feit dat de eiser

een bijzondere bescherming geniet tegen refoulement en dat overeenkomstig de EU wetgeving aan zijn

subsidiaire beschermingsstatus naast een verblijfsrecht er ook verschillende rechten en voordelen

verbonden zijn in zake de toegang tot werkgelegenheid, sociale voorzieningen, gezondheidszorg ,

onderwijs, huisvesting en integratievoorzieningen;

Dat deze principes die vervat zijn in de EU-wetgeving niet overal worden geconcretiseerd in de praktijk,

zoals blijkt uit de verklaringen van de eiser en de reële toestand in Italië, die wijst op enorme problemen

van integratie van vluchtelingen en migranten in Italië, doordat zij een disproportioneel groot aantal

migranten moeten verwerken door de toepassing van de Dublin reglementering (stuk 3);

Dat het niet opgaat dit af te doen als een verschil "in de algemene economische omstandigheden tussen

de verschillende EU-lidstaten", gelet op de uitzonderlijke situatie in Italië, die niet te vergelijken is met

andere EU-landen die veel minder migranten moeten opvangen;

Dat het jaarlijks rapport van Amnesty International ook melding maakt van deze grote toevloed aan

migranten in Italië met alle mensenrechtenschendingen tot gevolg voor deze mensen (stuk 4: Amnesty

International, jaarrapport 2016-2017, p.254,257). Dat uit deze elementen duidelijk blijkt dat de migranten

er niet op afdoende wijze toegang hebben tot voldoende werkgelegenheid, sociale voorzieningen,

gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en integratievoorzieningen, een onmenselijke situatie waar ook

de eiser het slachtoffer van was en die wel moeten leiden tot het vaststellen van onmenselijke

levensomstandigheden in strijd met artikel 3 van het EVRM;

Dat bij toepassing van het concept van eerste land van asiel, bij de beoordeling van de reden om dit

eerste land van asiel te verlaten ook rekening moet worden gehouden met de intenties van de

asielzoeker zelf en het redelijkheidsbeginsel (UNHCR, "ExCom Conclusion No. 15 (XXX) 1979-refugees

without an asylum country", A thematic compilation of executive committee conclusions, juni 2011, afl. 6

23, e.v. www.refworld.org/docid/4f50cfbb2.html :

“Situations involving individual asylum-seekers

An effort should be made to resolve the problem of identifying the country responsible for examining an

asylum request by the adoption of common criteria. In elaborating such criteria the following principles

should be observed:

The criteria should make it possible to identify in a positive manner the country which is responsible for

examining an asylum request and to whose authorities the asylum-seeker should have the possibility of

addressing himself;

The criteria should be of such a character as to avoid possible disagreement between States as to

which of them should be responsible for examining an asylum request and should take into account the

duration and nature of any sojourn of the asylum-seeker in other countries;

The intentions of the asylum-seeker as regards the country in which he wishes to request asylum should

as far as possible be taken into account;

Regard should be had to the concept that asylum should not be refused solely on the ground that it

could be sought from another State. Where, however, it appears that a person, before requesting

asylum, already has a connection or close links with another State, he may if it appears fair and

reasonable be called upon first to request asylum from that State; »

Dat de eiser duidelijk heeft gemaakt dat het zijn bedoeling is om bescherming te krijgen in België, gelet

op de familieband met zijn echtgenote en kinderen die het statuut van vluchteling hebben in België, wat

een redelijke beslissing is, zeker gelet op de ongelooflijk moeilijke omstandigheden waarin hij leefde in

Italië, waar hij niet in staat was om een menswaardig bestaan te leiden conform artikel 3 EVRM;

Dat het CGVS onvoldoende onderzoek heeft gevoerd naar de concrete toegang tot basisvoorzieningen,

zoals huisvesting, gezondheidszorg en integratievoorzieningen als ook de mogelijkheid om te werken

voor vreemdelingen met een beschermingsstatus in Italië en het niet afdoende is om enkel te verwijzen

naar de principes vervat in de EU-wetgeving, gelet op de talrijke problemen waarmee migranten worden

geconfronteerd in Italië op dat vlak en die door de informatie aangebracht door de eiser worden

bevestigd (stukken 3 en 4);

Dat het niet enkel gaat om kleine verschillen tussen algemeen economische omstandigheden tussen

verschillende EU-lidstaten, maar om een veel ernstiger probleem waardoor vele migranten totaal

verstoken blijven van basisvoorzieningen in Italië;
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Dat er daarom onvoldoende onderzoek is gebeurd door het CGVS naar de concrete toegang van de

eiser tot de rechten die normaal gezien verbonden zijn aan het statuut van subsidiaire bescherming in

Italië en dat er verder onderzoek moet over worden gevoerd, zodat de bestreden beslissing moet

worden vernietigd en het dossier teruggestuurd naar CGVS voor verder onderzoek hieromtrent;

2. Tweede onderdeel. Het beginsel van de eenheid van familie.

Dat de familieleden van een erkend vluchteling automatisch van hetzelfde beschermingsstatuut

genieten, nu dit volgt uit een reeds vroegere rechtspraak van de Vaste Beroepscommissie voor

Vluchtelingen, die ook heeft geoordeeld dat een persoon ten laste van een erkende vluchteling geen

individuele motieven moet aantonen van een vrees om vervolgingen te ondergaan, maar dat deze

persoon moet het statuut van vluchteling krijgen omwille van zijn band van afhankelijkheid ten aanzien

van die persoon (zie V.B.V., 30 maart 2004);

Dat de RW ook deze rechtspraak heeft verder gezet in verschillende arresten ( zie b.v. : CCE, nr.

137832 van 2 februari 2015), zodat de echtgenoot van een erkend vluchteling, zonder individuele

elementen te moeten aanhalen die wijzen op een vrees voor vervolging ook aanspraak kan maken op

hetzelfde beschermingsstatuut;

Dat ondanks het feit dat de eiser het statuut van subsidiaire bescherming had in Italië, dit niet kan

worden gelijkgesteld aan het statuut van vluchteling, wat een statuut is dat een uitgebreider

bescherming verleend en dat werd toegekend aan zijn echtgenote en kinderen die in België verblijven;

Dat de bestreden beslissing zich er toe beperkt te stellen: "wat betreft uw verklaring dat u graag bij uw

familie zou verblijven (uw vrouw is erkend vluchteling in België), dient opgemerkt te worden dat u

hiervoor de geëigende procedure dient aan te wenden"

Dat het CGVS dus absoluut niet is overgegaan tot een onderzoek van het beginsel van de

gezinseenheid of de familie eenheid, zoals dit nochtans in verschillende arresten wordt bevestigd (zie

CCE: nr. 137832 van 2 februari 2015, nr. 14 006 van 11 juli 2008);

Dat het correct is dat er een aparte procedure bestaat om gezinshereniging te vragen als echtgenoot

van een erkende vluchteling, maar het is niet zeker dat de eiser zal voldoen aan deze voorwaarden,

gezien zijn echtgenote een OCMW-steun geniet en er dus niet kan worden vooruit gelopen op de

beslissing inzake een aanvraag gezinshereniging, gezien een sociale steun normaal gezien niet in

aanmerking wordt genomen als een voldoende bestaansmiddel in de zin van de bepalingen betreffende

de gezinshereniging;

Dat echter onbetwistbaar is dat de minderjarige kinderen van de eiser het statuut van vluchteling

hebben en dat zij afhankelijk zijn van zijn bijstand en dat de eiser ook het ouderlijk gezag heeft over zijn

kinderen;

Dat hij samenwoont met zijn echtgenote die eveneens het statuut van vluchteling heeft;

Dat omwille van het artikel 8 EVRM en het artikel 33 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende het statuut van vluchtelingen het niet mogelijk is om een vluchteling terug te sturen naar een

land waar zijn recht op privé-en gezinsleven zou worden geschonden omdat hem wordt verhinder

samen te leven met zijn echtgenote en minderjarige kinderen ;

Dat er van hem ook geen individuele redenen moeten worden gevraagd die een gegronde vrees voor

vervolging aantonen, omdat van hem niet kan worden gevraagd dat hij zou terugkeren naar zijn land

van herkomst of eerste land van asiel waar zijn echtgenote en kinderen niet kunnen verblijven ;

Dat hij niet kan worden gescheiden van zijn minderjarige kinderen, omdat dit in strijd zou zijn met artikel

8 EVRM en in strijd met het hoogste belang van deze minderjarige kinderen, belang dat altijd als eerste

doelstelling voorop moet staan bij het nemen van administratieve beslissingen;

Dat de tegenpartij niet vermag een automatische toepassing te maken van het artikel 48/5 §4, 1e lid van

de wet van 15 december 1980 zonder rekening te houden met hogere rechtsnormen zoals het artikel 8

van het EVRM en het artikel 3 van het Internationaal Verdrag tot bescherming van de rechten van het

kind dat het hoogste belang van de minderjarige kinderen voorop stelt bij het nemen van administratieve

beslissingen;

Dat het artikel 6 van het Internationaal Kinderrechtenverdrag ook een hogere rechtsbepaling is dan het

artikel 48/5, §4, Ie lid van de wet van 15 december 1980 dat moet primeren op een nationale

rechtsbepaling en dat deze internationale verdragsbepaling het recht voorziet van kinderen om te

worden opgevoed en samen te leven met de beide ouders;

Dat bovenvermelde bepalingen, in combinatie met het redelijkheidsbeginsel de tegenpartij er had

moeten toe leiden om het statuut van vluchteling ook toe te kennen aan de eiser, op basis van het

beginsel van de gezinseenheid en de familie eenheid;

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken:

- Artikel “Refugees in Italy: Europe holds the key” van de Bertelsmann Stiftung van 6 oktober 2016

(stuk 3);
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- Uittreksel uit “Rapport 2016/17” van Amnesty International inzake de rechten van vluchtelingen en

migranten in Italië (stuk 4).

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De Raad

dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Het aanvoeren

van een resem geschonden geachte bepalingen, laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker

een nood heeft aan internationale bescherming.

In de voorliggende zaak zal in het bijzonder worden onderzocht of verzoeker een behoefte heeft aan

internationale bescherming in het licht van artikel 48/5, § 4, van de Vreemdelingenwet, aangezien hij

reeds een subsidiaire beschermingsstatus kreeg in Italië (RvS 15 juni 2016, nr. 12.008 (c) en RvS 14 juli

2016, nr. 12.055 (c)).

2.3. Na lezing van het administratief dossier stelt de Raad vast dat verzoeker in het bezit is van een

Italiaans reisdocument, waaruit blijkt dat verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend

in Italië. Dit reisdocument is geldig tot 10 oktober 2021. De commissaris-generaal oordeelde terecht dat

Italië als eerste land van asiel in de zin van artikel 48/5, § 4, van de Vreemdelingenwet wordt

beschouwd, en dat nergens uit het administratief dossier blijkt dat de bescherming die door Italië werd

verleend heeft opgehouden te bestaan, ontoereikend zou zijn of dat verzoeker ten aanzien van Italië

een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade zou lopen.

De Raad merkt op dat artikel 48/5, § 4, van de Vreemdelingenwet 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.”

De parlementaire voorbereidingen inzake dit artikel stellen omtrent het begrip “reële bescherming”:

“Onder reële bescherming die een asielzoeker in een eerste land van asiel geniet, kan worden begrepen

dat hij er een daadwerkelijke verblijfsstatus heeft, dat hij beschikt over een reële mogelijkheid tot

terugkeer naar het eerste asielland en dat hij er geen gegronde vrees voor vervolging heeft of een reëel

risico op ernstige schade loopt in de zin van de artikel 48/3 en 48/4 van de onderhavige wet.” (Parl. St.

Kamer 2012-2013, Doc 53, nr. 2555/01, p. 12).

Voormeld artikel vormt de omzetting naar Belgisch recht van het concept eerste land van asiel zoals

uiteengezet in artikel 26 van de Richtlijn 2005/85/EU, thans opgenomen in artikel 35 van de Richtlijn

2013/32EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke

procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking).

Voornoemde omzetting is een logisch gevolg van het gegeven dat het weigeren van asiel aan een

asielzoeker die reeds reële bescherming geniet in een ander land een algemeen aanvaarde

internationale praktijk betreft, en is ingegeven door de betrachting om de aanvragen van de asielzoekers

die reeds in een ander land reële bescherming bekomen hebben op een meer efficiënte manier te

behandelen en secundaire migratiestromen te voorkomen, daar het asielaanvragen van vreemdelingen

betreft waarvan kan worden vermoed dat zij geen nood hebben aan internationale bescherming in

België precies omdat zij reeds in een ander land reële bescherming genieten.

Zulks geldt a fortiori in voorliggend geval, dat betrekking heeft op een situatie waarin verzoeker reële

bescherming geniet in een EU-lidstaat, in casu Italië, dat zoals alle andere Europese lidstaten geboden

is het Unierecht en de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te leven.
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Aldus kan er worden vanuit gegaan dat de fundamentele rechten van verzoeker er verzekerd zijn, dat de

geboden bescherming in wezen doeltreffend is, dat Italië het non-refoulement beginsel naleeft en dat de

levensstandaard van verzoeker in Italië niet gekwalificeerd kan worden als zijnde in strijd met artikel 3

van het EVRM, evenals dat verzoeker geen valabele argumenten kan doen gelden die een

overtuigende, concrete aanwijzing vormen van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade ten overstaan van Italië. Bovendien onderscheidt de

commissaris-generaal noch de Raad concrete elementen waaruit het tegendeel blijkt. Er zijn evenmin

aanwijzingen dat verzoeker verhinderd zou zijn om opnieuw tot het grondgebied van Italië te worden

toegelaten.

Verzoeker betoogt dat hij geen reële bescherming geniet in Italië. Uit objectieve bronnen zou immers

blijken dat Italië zijn verplichtingen ten aanzien van personen met een beschermingsstatuut niet nakomt.

Er dient vastgesteld te worden dat verzoeker hiermee niet aantoont dat hij in Italië het risico loopt om

werkelijk te worden bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op 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 verzoeker blijft hierover in

gebreke. De Raad stelt immers vast dat verzoeker bij aanvang van de asielprocedure verklaarde dat hij

in Italië geen problemen had en er in veiligheid verbleef (CGVS-vragenlijst, stuk 9, p. 2). Toen verzoeker

tijdens het CGVS-interview werd gevraagd of hij een vrees heeft ten opzichte van Italië, antwoordde hij

ontkennend (CGVS-gehoorverslag, stuk 4, p. 5). Vervolgens dient vastgesteld dat verzoeker tijdens het

CGVS-interview melding maakte van moeilijke levensomstandigheden in Italië, daar hij geen huis in

Italië en op straat of in de kerk moest slapen, alsook dat hij moeilijkheden had om werk te vinden

(CGVS-gehoorverslag, stuk 4, p. 5). Aldus stelt de Raad vast dat verzoeker Italië verliet omwille van

socio-economische redenen die geen verband houden met de criteria van het vluchtelingenverdrag

noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade inhouden. De socio-economische

omstandigheden zijn bovendien niet dermate dat deze zouden leiden tot een vernederende situatie.

De Raad stelt immers vast dat verzoekers situatie van persoon die de subsidiaire beschermingsstatus

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

beschermingsstatus heeft verkregen, geniet verzoeker immers binnen de EU van een bijzondere

bescherming tegen refoulement. De Raad merkt op dat overeenkomstig de EU-wetgeving aan haar

subsidiaire beschermingsstatus een verblijfsrecht en verschillende rechten en voordelen verbonden zijn

inzake de toegang tot werkgelegenheid, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting

en integratievoorzieningen. De vaststelling dat er tussen de EU-lidstaten nationale 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 verzoeker geen vervolging overeenkomstig artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade overeenkomstig artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet in.

De Raad besluit dat verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus heeft verkregen in Italië, dat als EU-

lidstaat geboden is aan het EU-acquis dat voorziet in (minimum)normen inzake rechten en voordelen die

verbonden zijn aan zijn status en waarvan hij gebruik kan maken. Uit bovenstaande vaststellingen kan

afgeleid worden dat verzoekers fundamentele rechten als persoon die de subsidiaire

beschermingsstatus geniet verzekerd zijn in Italië, dat Italië het beginsel van non-refoulement naleeft,

evenals dat zijn levensomstandigheden er niet als onmenselijk of mensonterend kunnen worden

beschouwd zoals in artikel 3 van het EVRM.

Verzoeker motiveert zijn asielaanvraag op grond van zijn wens om zijn echtgenote en kinderen te

vervoegen, die erkend vluchteling zijn in België. De Raad merkt op dat deze vaststelling geen afbreuk

doet aan de appreciatie van verzoekers asielaanvraag zoals hierboven reeds beoordeeld werd. Hij kan

dan ook niet gevolgd worden waar hij betoogt dat de erkenning van vluchtelingenstatus tot hem moet

worden uitgebreid. Verzoeker kan evenmin worden bijgetreden waar hij betoogt dat een weigering van

de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus in zijn hoofde indruist tegen het principe van

de ‘eenheid van het gezin’. Het doel van de asielprocedure is immers niet om het recht op eerbiediging

van het gezinsleven te bevestigen, doch wel om na te gaan of de vreemdeling bescherming nodig heeft

tegen vervolging in het land van herkomst of een reëel risico op ernstige schade, quod non in casu. Wat

de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM betreft met betrekking tot het recht om zich bij

zijn familie te voegen teneinde een volwaardig gezinsleven te kunnen uitoefenen betreft, benadrukt de

Raad dat dit in voorliggend geval enkel dienstig kan worden aangevoerd wanneer het gezinsleven

daadwerkelijk geschonden dreigt te worden, i.e. wanneer verzoeker daadwerkelijk van zijn echtgenote

dreigt gescheiden te worden ten gevolge van een verwijderingsmaatregel.
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Een loutere weigeringsbeslissing van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

zonder daaraan gekoppeld een bevel om het grondgebied te verlaten, volstaat aldus niet. In zoverre

verzoeker stelt dat het principe van eenheid van gezin ‘vaste rechtspraak’ betreft van de Raad, dient te

worden opgemerkt dat de rechtspraak geen precedentenwerking heeft. Daargelaten de vraag of de

artikelen 3 en 6 van het Kinderrechtenverdrag, geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen zijn die

de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een plicht om op een welbepaalde wijze te handelen,

opleggen, waardoor aan deze bepalingen een directe werking moet worden ontzegd, zodat verzoeker

de rechtstreekse schending ervan niet dienstig kan inroepen, heeft verzoeker zijn beroep voor de Raad

niet in naam van zijn kinderen, wier rechten hij geschonden acht, ingesteld. Bovendien kan de algemene

bepaling dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat,

geen afbreuk doen aan de eigenheid van het asielrecht, waar de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet in uitvoering van Europese regelgeving en van het Vluchtelingenverdrag, duidelijk

omschreven voorwaarden voorzien voor de erkenning als vluchteling dan wel de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

De Raad merkt tevens op dat de asielprocedure niet kan worden gehanteerd alsof het de geijkte

gezinsherenigingsprocedure is, omdat verzoeker en zijn echtgenote niet aan de wettelijke voorwaarden

daartoe zouden voldoen. Verzoekers verweer dat zijn aanvraag tot gezinshereniging zal geweigerd

worden omdat zijn echtgenote over onvoldoende inkomsten beschikt, doet dan ook geen afbreuk aan

bovenstaande vaststellingen.

In acht genomen wat voorafgaat kan Italië in hoofde van verzoeker derhalve aanzien worden als een

eerste land van asiel waar hij een reële bescherming geniet en is er overeenkomstig artikel 48/5, § 4,

van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan internationale bescherming.

2.4. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

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

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

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

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 tweeëntwintig januari tweeduizend achttien

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


