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nr. 199 217 van 5 februari 2018

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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 23 oktober 2017

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

staatlozen van 20 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 12 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 januari 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen op 12 maart 2017, samen met haar twee minderjarige

kinderen, België is binnengekomen, diende op 23 maart 2017 een asielaanvraag in. Uit een eurodac-hit

blijkt dat verzoeksters vingerafdrukken werden genomen op 12 september 2016 in Duitsland.

1.2. Op 20 september 2017 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

verzoekster bij aangetekend schrijven van 20 september 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden

beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 23/03/2017

Overdracht CGVS: 15/05/2017
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U wordt gehoord op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen op 13 september

2017 van 14u25 tot 16u30. U wordt bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is, uw advocaat,

meester Kiwakana loco voor meester Chatchatrian is gedurende het volledige gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U beweert over de Somalische nationaliteit te beschikken en geboren te zijn te Mogadishu op 1 mei

1983. U verblijft er in het Madina-district, wanneer u dertien bent verlaat u Somalië, en u groeit op in

Ethiopië. Uw moeder H.J.S. Said krijgt er, in Gashame, uw halfbroers en halfzus, A., H., S. en I.,

allen kinderen van M.A.B. U halfbroers en –zus hebben de Ethiopische nationaliteit, uw moeder

verblijft nu in Somaliland, uw vader H.A. is in Mogadishu. U reist in 2002 verder en huwt in Khartoum,

Sudan, in 2004 met A.I., jullie krijgen een dochter I.A.I., u reist in 2006 verder en steekt in Libië de

Middellandse Zee over, onderweg zinkt de boot en verdrinkt uw dochter, u komt op Malta aan en krijgt

er een humanitair statuut en reisdocumenten, u werkt er als vertaler voor de VN en u werkt in een hotel.

Uw man A.I. reist ondertussen naar Italië, hij heeft een andere vrouw en u wordt jaloers. Jullie scheiden,

A.I. reist verder naar Duitsland, waar hij nu de nationaliteit heeft. U leert A.A.Y. kennen en jullie

huwen, hij is de vader van uw oudste zoon Z.A.A., die in 2009 geboren wordt in Bern, Zwitserland. Jullie

construeren asielmotieven voor een aanvraag in Zwitserland. Ondertussen krijgt u ruzie met A.A.Y., hij

blijkt in Afrika al gehuwd te zijn, u wilt scheiden en terug naar Malta. Echter uw Maltese documenten zijn

al doorverkocht, u scheidt van A.A.Y. en u leert uw derde man kennen, F.H.. U krijgt een interview

in Zwitserland en een éénjarig statuut op basis van humanitaire redenen. A.A.Y. reist naar Ierland en

heeft er een statuut. U raakt zwanger van F.H., die een permanent werkverblijf heeft in Zwitserland, hij

werkt er immers in een hotel, maar ook een andere familie heeft, ook met hem blijft u niet samen.

Echter, voor de bevalling erkent F.H. dat hij de vader is van het kind waar u van gaat bevallen, en dat hij

financieel gaat instaan voor Z.A.A.. Uw zoon I.F.H. wordt geboren in 2012, ook in Bern, Zwitserland.

F.H. trekt zich terug als vader en er komt een rechtszaak van waar F.H. uw zoon I.F.H. moet erkennen.

U blijft tot 10 september 2016 in Zwitserland, ieder jaar wordt uw statuut verlengd. U wilt echter meer

zekerheid en u reist verder naar Giessen, Duitsland, waar u asiel aanvraagt onder een andere identiteit,

met name S.H.E. U geeft ook een andere identiteit op voor uw twee kinderen, met name A.H.E. voor de

oudste en I.H.E. voor de jongste. Uw kinderen moeten er doen alsof ze de taal niet kunnen en

rechtstreeks uit Somalië komen. Uw broer A. vraagt asiel aan in België, maar wordt geweigerd en reist

naar Duitsland, waar hij in Kassel, in dezelfde regio als waar u bent, een driejarig statuut krijgt. In uw

centrum heeft u een conflict met een Ethiopische sociaal assistent, omdat deze te hard is voor de

kinderen en u niet met de leerkrachten laat praten. Hij denkt immers dat u een vrouw bent die

rechtstreeks uit Somalië komt, wat niet zo is. U kent uw rechten, en u krijgt een overplaatsing naar een

sociale woning in Kassel, echter in februari 2017 krijgt u te horen dat u deze moet verlaten, u

protesteert, de politie komt er bij en lijkt aan uw kant te staan, maar toch mag u er niet blijven. Op 11

maart 2017 verlaat u het huis en u reist met uw kinderen naar België, via Hamburg, u vernietigt uw

laptop en uw gsm omdat uw identiteit niet achterhaalt zouden kunnen worden. Op 12 maart komt u in

België aan en op 23 maart 2017 vraagt u asiel aan. U krijgt erna te horen van uw broer dat u subsidiaire

bescherming heeft in Duitsland.

U dient geen documenten in die uw asielaanvraag ondersteunen.

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.

Het CGVS kan vooreerst niet anders dan vaststellen dat uw asielaanvraag, ingediend bij de

Belgische autoriteiten op 23 maart 2017 (zie administratief dossier) volledig gebaseerd is op valse

verklaringen, u stelt er immers dat u geboren bent in Barawe (zie Verklaring DVZ punt 4) alwaar uw

beide zonen, Z.A.A. en I.F.H. geboren zouden zijn in respectievelijk 2009 en 2012 (verklaring DVZ punt

16) en u een probleem met Al Shabab heeft in 2016 (zie vragenlijst CGVS administratief dossier). U

stelt op de zetel van het CGVS echter dat u geboren bent in Mogadishu (CGVS p. 3), en uw kinderen

geboren zijn in Bern, Zwitserland op respectievelijk, 2 april 2009 en 12 juli 2012 (CGVS pp. 4-5). Over

wat u aangeeft over Al Shabab op de Dienst Vreemdelingenzaken geeft u aan dat het gelogen is omdat

u nooit in Somalië geweest bent onder Al Shabab (CGVS p. 9).

U stelt in eerste instantie dat u Somalië in het jaar 2002 verlaten heeft (CGVS p. 5), om dit verderop,

wanneer u de kans krijgt het te hebben over de redenen om Somalië te verlaten, dit aanpast naar een
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vertrek op dertienjarige leeftijd, dus in 1996 en geen redenen aangeeft waarvoor u Somalië verlaten

heeft (CGVS p. 10). Bovendien blijken uw halfbroers en halfzus de Ethiopische nationaliteit te

hebben (CGVS p. 11), maar u niet. U geeft zelf aan dat wat u op de zetel van het CGVS vertelt, niets te

maken heeft Somalië (CGVS p. 10). U geeft de Commissaris-Generaal dan ook een inzicht in uw

frauduleuze intenties, door het te hebben over het gebruik van verschillende identiteiten (CGVS pp. 3-4),

het bijeenliegen en construeren van asielmotieven (CGVS p. 7), het vernietigen van

identiteitsdocumenten (CGVS p. 7, p. 12), en van materiële zaken zoals laptops en mobiele telefoons

om niet ontdekt te worden (CGVS p. 14) of het aanzetten van uw kinderen om te doen alsof ze een taal

niet spreken die ze wel spreken (CGVS p. 13). U wordt er dan ook opgewezen dat het voor de

Belgische Staat onmogelijk is uw geloofwaardig te schatten (CGVS pp. 13-14). Hoewel u

veelvuldig beweert op het CGVS de waarheid te vertellen (CGVS p. 3, p. 7, p. 11, p. 12) zijn er

voldoende aanwijzingen die er op wijzen dat u ook in België informatie over uw persoon wilt

achterhouden. Zo blijkt uit dit citaat; “Gebruikte u ooit een andere naam? Ja, als je rond gaat in Europa

kan je veel andere zaken gebruiken, heel veel, ik vertel u nu de waarheid In hoeveel landen bent u

geweest in Europa? Veel Kan u ze opnoemen? Ja, Malta, Zwitserland, “only that” (CGVS pp. 3-4)”,

waarin u eerst stelt veel identiteiten in veel landen gehad te hebben om het meteen tot twee landen te

beperken, u lijkt te willen achterhouden dat u ook in Duitsland een procedure gehad heeft. Wanneer u

gevraagd wordt waar u dan andere namen gebruikt heeft, het blijken er veel te zijn uit wat u stelt, zegt u

enkel in Duitsland een andere identiteit gebruikt te hebben, namelijk S.H.E. en in Zwitersland en Malta

onder uw eigen naam gekend te zijn. Ook uw kinderen hebben een andere naam in Duitsland, Z.A.A.

staat er gekend als A.H.E. en I.F.H. als I.H.E. (CGVS pp. 4-5). U beweert in 2006 in Malta een

humanitair statuut gekregen te hebben en ook reisdocumenten gehad te hebben (CGVS p. 7) en in

Zwitserland sinds 2008 tot 2016 ieder jaar een nieuw tijdelijk verblijf gekregen te hebben (CGVS p. 7).

De objectieve informatie waar het CGVS over beschikt, omtrent uw persoon, toont aan dat u een

EURODAC-hit, op basis van uw vingerafdrukken, heeft in Giessen – Duitsland op 12 september 2016

(zie administratief dossier), wat overeen komt met uw verklaring dat u op 10 september 2016 naar

Giessen, Duitsland reist (CGVS p. 7). U stelt dat u er een legaal statuut heeft, dat u pas te weten komt

nadat u Duitsland verlaat, dat u er “humanitaire bescherming” krijgt (CGVS p. 7, p. 12), uw broer A.

heeft u dat verteld. Deze kreeg een negatieve beslissing in België en ging daarop naar Kassel,

Duitsland waar hij een driejarig statuut krijgt (CGVS p. 12). Op basis van uw EURODAC-HIT stelde de

Belgische Dublin-Unit een vraag aan de Duitse autoriteiten, uit hun antwoord, op datum van 25 april

2017, blijkt dat u sinds 15 maart 2017 over de subsidiaire bescherming beschikt onder de identiteit van

S.A.E., en voor uw zonen A.H.E. en I.H.E. (zie administratief dossier).

U wordt er dan ook op attent gemaakt dat blijkt, uit uw eigen verklaringen en de objectieve informatie

over uw persoon, dat u in zijn minst drie landen een legaal statuut heeft en dat het weinig ter zake doet

onder welke identiteit deze is, gezien het uw verantwoordelijkheid is om correcte verklaringen af te

leggen (CGVS pp. 13-14). U probeert in te roepen dat uw Duits statuut niet geldig is, gezien u heeft

gehoord, van uw broer dat wanneer men een maand na het uitschrijven niet gaat het “afgesloten wordt”,

wat niet blijkt de kloppen gezien het antwoord van de Duitse autoriteiten dateert van 25 april 2017, meer

dan een maand na het uitschrijven van het statuut op 15 maart 2017. U beweert dat de sociaal assistent

in het centrum waar u verblijft, S., waar u een conflict mee heeft (CGVS p. 7, p. 9, p. 12) de papieren

heeft, en u ze daarom niet krijgt, wat niet kan kloppen gezien u nooit geprobeerd heeft de bevoegde

instanties, het Bundesamt für Migration and Flüchtelinge zelf te contacteren of naar uw statuut te

vragen. U heeft dus geen enkele stap gezet om uw eigen statuut en bijhorende papieren in orde te

brengen (CGVS pp. 13-15) en het is weinig waarschijnlijk dat een sociaal assistent die papieren dan wel

zou hebben. U wordt er tevens op gewezen dat een conflict met een sociaal assistent in Duitsland

geenszins internationale bescherming kan rechtvaardigen en dat de Belgische Staat hier geen enkele

verantwoordelijkheid in draagt (CGVS p. 12). Het CGVS onderscheidt dan ook geen enkele reden

waarom u uw legaal statuut in Duitsland niet zou kunnen benutten.

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
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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 op 15 maart 2017

de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend in Duitsland.

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 Duitsland wordt verleend heeft opgehouden te bestaan; dat deze bescherming

ontoereikend zou zijn; of dat u ten aanzien van Duitsland 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 Duitsland verlaten heeft omwille van een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. U gaat weg uit Duitsland omwille

van een conflict met een sociale assistent en een huisvestingsprobleem zonder ooit echte informatie

over het probleem in te winnen (CGVS p. 7, p. 9, p. 12). In Duitsland krijgt u dus huisvesting, financiële

steun en krijgen uw kinderen onderwijs (CGVS p. 9), het feit dat u een woning moet verlaten, zonder

hier concrete informatie over in te winnen, doet geen afbreuk aan de objectieve informatie dat u

internationaal beschermd bent in Duitsland. Bovendien merkt het CGVS op dat u zelf verklaart al in

andere landen een statuut te hebben en deze te verlaten op zoek naar een beter statuut, u stelt dat u

naar Duitsland ging om er subsidiaire bescherming te krijgen, wat u dat ook bereikt heeft (CGVS p. 12).

Deze vorm van zoektocht naar een beter statuut, sinds u in malta aankomt in 2006 (CGVS p. 6) doet

ook op zich al volledig afbreuk aan het feit dat u redenen zou hebben om uw Duits statuut niet te

benutten en zich naar België te begeven. U wordt er dan ook veelvuldig op gewezen dat het uw

verantwoordelijkheid is zich niet te baseren op informatie van derden, maar zelf de Duitse autoriteiten te

contacteren en te zorgen dat alles er in orde komt op administratief niveau (CGVS pp. 13-15).

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 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 Duitsland, 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

Duitsland, dat Duitsland het nonrefoulement 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 Duitsland te begeven en zich toegang te

verschaffen, rekening houdende met uw geldige Duitse verblijfstitel, zoals blijkt uit de stukken waarover

het CGVS beschikt. Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt immers dat het statuut van

subsidiaire bescherming in Duitsland toegekend wordt voor 1 jaar en verlengbaar is (zie informatie in het

administratief dossier); vermits u op 15 maart 2017 het statuut van subsidiaire bescherming werd

toegekend in Duitsland, is dit statuut nog steeds geldig.

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.
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Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid op het feit dat u noch direct,

noch indirect mag teruggeleid worden naar Somalië aangezien u subsidiaire bescherming werd verleend

in Duitsland.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

“Schending van artikel 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

Schending van artikel 48/5, §4 van de Vreemdelingenwet

Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

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

Verzoekster stelt vooreerst dat artikel 48/5, § 4, van de Vreemdelingenwet een uitzondering vormt op de

algemene regel dat een asielaanvraag een onderzoek conform artikel 48/3 en artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet behelst, en dat dit artikel aldus strikt dient te worden geïnterpreteerd. Zij voert aan

dat de commissaris-generaal bij de beoordeling van haar asielaanvraag ten onrechte toepassing heeft

gemaakt van artikel 48/5, § 4, van de Vreemdelingenwet, gezien zij de subsidiaire beschermingsstatus

heeft verkregen in Duitsland, een EU-lidstaat. Artikel 48/5, § 4, van de Vreemdelingenwet beoogt

immers de omzetting van artikel 26 van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005

betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van

de vluchtelingenstatus, dat het concept van ‘eerste land van asiel’ definieert. Verzoekster meent dat

artikel 25 van dezelfde Richtlijn het toepassingsgebied van voorgaand artikel definieert, waaruit volgt dat

artikel 26 van de Richtlijn 2005/85/EG omtrent het ‘eerste land van asiel’ enkel betrekking kan hebben

op landen die geen EU-lidstaat zijn, alsook dat hetzelfde artikel niet op haar van toepassing kan zijn

omdat zij de subsidiaire beschermingsstatus heeft verkregen in Duitsland en niet de vluchtelingenstatus.

Verzoekster verwijst ter staving hiervan naar rechtspraak van de Raad.

Daarnaast voert verzoekster aan dat de commissaris-generaal onvoldoende onderzoek heeft gevoerd

naar het feit of verzoekster opnieuw tot het grondgebied van Duitsland zal worden toegelaten en dat de

motivering hieromtrent gebrekkig is. De commissaris-generaal beperkt zich er volgens verzoekster toe

louter te stellen dat de subsidiaire beschermingsstatus van verzoekster één jaar geldig is en daarna

verlengbaar is, doch heeft niet onderzocht of dit statuut behouden blijft indien zij in Duitsland geen adres

meer heeft, gezien zij reeds sinds maart 2017 in België is. Ze merkt op dat de laatste informatie van de

Duitse autoriteiten dateert van 25 april 2017. Verzoekster meent dat de bewijslast in deze rust op de

commissaris-generaal en niet op verzoekster. Er zijn volgens verzoekster geen stukken die toelaten te

besluiten dat zij in Duitsland nog steeds over de subsidiaire beschermingsstatus beschikt.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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 verzoekster 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.

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

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

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

2016, nr. X (c)).

2.3. Waar verzoekster aangeeft dat haar ten onrechte geen vluchtelingenstatus of subsidiaire

beschermingsstatus werd toegekend, en derhalve verwijst naar haar asielrelaas, merkt de Raad op dat

verzoekster hiermee volledig voorbijgaat aan de motivering van de bestreden beslissing. Uit een lezing

van het administratief dossier blijkt immers dat verzoekster sinds 15 maart 2017 de subsidiaire

beschermingsstatus heeft verkregen in Duitsland, en dat deze geldig is voor één jaar.

De commissaris-generaal oordeelde terecht dat Duitsland 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 Duitsland werd verleend heeft opgehouden te bestaan, ontoereikend

zou zijn of dat verzoekster ten aanzien van Duitsland een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op ernstige schade zou lopen.
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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

2013/32/EU 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 verzoekster reële

bescherming geniet in een EU-lidstaat, in casu Duitsland. Waar in het verzoekschrift wordt verwezen

naar rechtspraak van de Raad en dienaangaande wordt aangevoerd dat ten onrechte toepassing werd

gemaakt van artikel 48/5, § 4, van de Vreemdelingenwet, gezien Duitsland een EU-lidstaat betreft en

verzoekster er een subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, dient te worden opgemerkt dat er

geen precedentenwerking bestaat.

In voorliggend geval blijkt uit het geheel van de elementen die voorliggen genoegzaam dat verzoekster

actueel over een subsidiaire beschermingsstatus beschikt in Duitsland, dat zoals alle andere Europese

lidstaten gebonden is het Unierecht en de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te leven. Aldus kan

er worden vanuit gegaan dat de fundamentele rechten van verzoekster er verzekerd zijn, dat de

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

dat de levensstandaard van verzoekster in Duitsland niet gekwalificeerd kan worden als zijnde in strijd

met artikel 3 van het EVRM, evenals dat verzoekster 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 Duitsland. Bovendien

onderscheidt de commissaris-generaal noch de Raad concrete elementen waaruit het tegendeel blijkt.

Er zijn evenmin aanwijzingen dat verzoekster verhinderd zou zijn om opnieuw tot het grondgebied van

Duitsland te worden toegelaten.

Verzoekster voert immers aan dat de commissaris-generaal onvoldoende heeft onderzocht of zij

opnieuw tot het grondgebied van Duitsland zal worden toegelaten, doch de Raad merkt op dat dit

verweer niet dienstig kan worden aanvaard. De bewijslast inzake de gegrondheid van een

asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 48/5, § 4, van de Vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat de

wetgever voorziet dat een asielaanvraag kan geweigerd worden indien na individueel onderzoek blijkt

dat de asielzoeker geen of onvoldoende elementen naar voren brengt waaruit blijkt dat hij zich niet

langer kan beroepen op de reële bescherming die hem reeds werd toegekend en dat hij opnieuw tot het

grondgebied van dit land zal worden toegelaten (Parl. St. Kamer 2012 - 2013, Doc 53, nr. 2555/01, p.
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12). Verzoekster heeft aldus de verplichting om de relevante gegevens noodzakelijk voor de beoordeling

van de gegrondheid van haar asielaanvraag spontaan en zo spoedig mogelijk te verstrekken en de

verschillende elementen van haar relaas toe te lichten. De Raad merkt vooreerst op dat in de bestreden

beslissing terecht werd opgemerkt dat verzoekster, in weerwil van de plicht tot medewerking die op haar

rust, bij aanvang van de asielprocedure valse verklaringen aflegde omtrent haar identiteit, asielrelaas en

verblijfsstatuten in Europa, hetgeen afbreuk doet aan verzoeksters algehele geloofwaardigheid. Verder

blijkt uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier dat verzoekster sinds 15 maart 2017 over

de subsidiaire beschermingsstatus beschikt in Duitsland, en dat deze voor één jaar geldig is, zodat

verzoekster actueel nog steeds over een geldige verblijfstitel beschikt in Duitsland. Verzoekster slaagt er

niet in om aan te tonen dat zij in Duitsland geen reële bescherming geniet, dat zij zich niet kan beroepen

op haar verblijfsrecht of dat zij verhinderd zou zijn om zich terug naar Duitsland te begeven. Hieromtrent

werd in de bestreden beslissing reeds terecht opgemerkt dat: “U probeert in te roepen dat uw Duits

statuut niet geldig is, gezien u heeft gehoord, van uw broer dat wanneer men een maand na het

uitschrijven niet gaat het “afgesloten wordt”, wat niet blijkt de kloppen gezien het antwoord van de Duitse

autoriteiten dateert van 25 april 2017, meer dan een maand na het uitschrijven van het statuut op 15

maart 2017. U beweert dat de sociaal assistent in het centrum waar u verblijft, S., waar u een

conflict mee heeft (CGVS p. 7, p. 9, p. 12) de papieren heeft, en u ze daarom niet krijgt, wat niet kan

kloppen gezien u nooit geprobeerd heeft de bevoegde instanties, het Bundesamt für Migration and

Flüchtelinge zelf te contacteren of naar uw statuut te vragen. U heeft dus geen enkele stap gezet om uw

eigen statuut en bijhorende papieren in orde te brengen (CGVS pp. 13-15) en het is weinig

waarschijnlijk dat een sociaal assistent die papieren dan wel zou hebben.” Deze motivering is pertinent

en correct en vindt steun in het administratief dossier. In zoverre verzoekster nog aanvoert dat zij haar

subsidiaire beschermingsstatus niet zou kunnen behouden omdat zij niet over een adres in Duitsland

beschikt, merkt de Raad nog op dat uit de informatie van de Duitse autoriteiten blijkt dat verzoekster op

25 april 2017 nog de subsidiaire beschermingsstatus bezit, hoewel zij zich reeds sinds 15 maart 2017 in

België bevond en aldus geen adres meer had. Verzoekster brengt bovendien geen elementen aan

waaruit zou blijken dat haar situatie sinds 25 april 2017 zodanig gewijzigd is, dat zij in Duitsland geen

reële bescherming geniet, dat zij zich niet kan beroepen op haar verblijfsrecht of dat zij verhinderd zou

zijn om zich terug naar Duitsland te begeven.

Verzoekster werpt op dat zij Duitsland verlaten heeft omwille van problemen met een sociaal assistent in

het asielcentrum waar zij verbleef, waardoor zij niet langer in dit centrum kon verblijven (CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 8-9). De Raad merkt op dat een conflict met een sociaal assistent en

huisvestingsproblemen geen verband houden met de criteria van het Vluchtelingenverdrag, noch een

reëel risico op het lijden van ernstige schade inhouden. Dergelijke omstandigheden zijn ook niet

dermate dat zij zouden leiden tot een vernederende situatie. Geheel ten overvloede merkt de Raad op

dat verzoekster verklaarde dat zij sinds 2006 in verschillende Europese landen een

beschermingsstatuut heeft verkregen, doch deze landen verliet op zoek naar een beter statuut (CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 6-7). Zij gaf bij aanvang van de asielprocedure aan dat zij bewijzen zou

kunnen voorleggen van haar problemen in Duitsland (DVZ-verklaring, stuk 14, p. 11), maar blijft hier in

gebreke. Verzoeksters houding doet dan ook afbreuk aan de bewering dat verzoekster Duitsland zou

verlaten hebben omwille van de door haar geschetste problemen.

De Raad stelt immers vast dat verzoeksters situatie van een persoon die de subsidiaire

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

subsidiaire beschermingsstatus heeft verkregen, geniet verzoekster 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 verzoekster 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 verzoekster de subsidiaire beschermingsstatus heeft verkregen in Duitsland, 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 zij gebruik kan maken. Uit bovenstaande

vaststellingen kan afgeleid worden dat verzoeksters fundamentele rechten als persoon die de

subsidiaire beschermingsstatus geniet verzekerd zijn in Duitsland, dat Duitsland het beginsel van non-
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refoulement naleeft, evenals dat haar levensomstandigheden er niet als onmenselijk of mensonterend

kunnen worden beschouwd zoals in artikel 3 van het EVRM.

In acht genomen wat voorafgaat kan Duitsland in hoofde van verzoekster derhalve aanzien worden als

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

§ 4, van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan internationale bescherming.

2.4. Verzoekster 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. Verzoekster 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 vijf februari 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


