
RvV X- Pagina 1

nr. 232 627 van 14 februari 2020

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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 22 oktober 2019 heeft

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

11 oktober 2019.

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 2 december 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

6 januari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat Y. MONDELAERS en van attaché E. DEWIL,

die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

31 oktober 2018 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt op 12 november 2018 om

internationale bescherming. Op 11 oktober 2019 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) de beslissing houdende niet-ontvankelijk verzoek

(internationale bescherming in een andere EU lidstaat). Dit is de thans bestreden beslissing, die

dezelfde dag aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart dat u de Iraakse nationaliteit bezit, van Koerdische afkomst bent, en op 1 januari 1991 in

Semel (provincie Dohuk, Koerdisch Autonome Regio - KAR) bent geboren. U woonde steeds in Meserik

(district Semel), liep school tot het derde middelbaar, en werkte nadien als arbeider.

Op een gegeven moment gingen uw broer en neef naar een uitvaartplechtigheid in uw regio. Ze raakten

betrokken bij een handgemeen met een zekere D. (...), roepnaam ‘T. (…)’, waarbij die laatste zijn oog

verloor. Uw broer en neef hadden gezinnen en vroegen daarom dat u de schuld op u nam. U

gehoorzaamde en werd veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf en het betalen van een

schadevergoeding van 50.000 dollar. Van 11 juni 2012 tot 26 juli 2013 zat u uw straf uit, nadien kon u

beschikken. Na uw vrijlating bleef D. (...) u bedreigen. U zocht bescherming bij de overheid maar deze

zeiden dat ze niets voor u konden doen. Ze raadden u aan een wapenvergunning aan te vragen en een

wapen te dragen.

In augustus 2013 verliet u Irak en reisde u naar Turkije. Vervolgens reisde u naar Zweden, waar u in

februari 2014 een verzoek om internationale bescherming indiende. In Zweden werd u bedreigd door

familieleden van D. (...).

Uw verzoek om internationale bescherming werd afgewezen en in maart 2016 verliet u Zweden. U trok

naar Italië met de bedoeling in Griekenland een nieuw verzoek om internationale bescherming in te

dienen. U werd echter onderschept in Italië en uw vingerafdrukken werden er genomen. Na zes of

zeven maanden keerde u op 6 februari 2016 vrijwillig terug naar Zweden. U diende een nieuw verzoek

om internationale bescherming in, dewelke werd afgewezen. Vervolgens reisde u naar Duitsland, waar

uw vingerafdrukken op 11 december 2017 werden genomen. Op 21 oktober 2018 reisde u naar België,

sloot er een religieus huwelijk af met F. M. S. (...), en keerde terug naar Duitsland. Op 31 oktober 2018

vestigde u zich definitief in België en op 12 november 2018 diende u een verzoek om internationale

bescherming in.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten voor:

identiteitskaart dd. 27/08/2006, nationaliteitsbewijs dd. 19/01/2009, geboortecertificaat, Belgische

verblijfstitel partner, wapenvergunning KDP, kopie gerechtelijke documenten in verband met

veroordeling, enveloppe en verzendbewijs, mail begeleid wonen, attest Migrationsverket, gedeeltelijke

kopie Italiaanse verblijfskaart, foto.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle elementen in uw administratief dossier, wordt uw verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk verklaard.

Uit de documenten in uw administratief dossier blijkt dat u reeds internationale bescherming geniet in

een andere lidstaat van de Europese Unie. Volgens het attest van het Ministero dell’Interno -

Dipartimento per le Libertà Cevili e l’Immigrazione (dd. 08/01/2019) geniet u in Italië internationale

bescherming in de vorm van subsidiaire bescherming. De daaraan gekoppelde verblijfsvergunning is

geldig tot 11 juli 2023.

Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om het

verzoek om internationale bescherming van een verzoeker die reeds internationale bescherming in een

andere lidstaat van de Europese Unie geniet, niet-ontvankelijk te verklaren.

U verkeert niettemin in de mogelijkheid om elementen aan te brengen waaruit kan blijken dat de

bescherming die u in deze lidstaat werd verleend, niet actueel of ontoereikend zou zijn.
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In dit geval hebt u geen elementen vermeld waaruit kan blijken dat u Italië hebt verlaten wegens een

gegronde vrees of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. U verklaart nooit internationale

bescherming te hebben verzocht in Italië en niet te weten dat u subsidiaire bescherming geniet in Italië.

Dat is niet geloofwaardig aangezien uit uw administratief dossier blijkt dat u op 14 april 2018 in Zweden

werd onderschept met een Italiaanse verblijfsvergunning die geldig was tot 9 november 2019 (zie attest

Migrationsverket - zie CGVS, p. 11-13). Er kan dus worden aangenomen dat u wist dat u subsidiaire

bescherming genoot in Italië. U verklaart dat u dacht dat u niet in regel was met uw verblijf en dat de

Italiaanse politie u zou oppakken. Ook dat is niet correct, u beschikt in Italië over een geldige verblijfstitel

(zie CGVS, p. 11-13). Bovendien geeft u te kennen dat u Italië niet had verlaten indien u wist dat u er

een statuut had, wat er niet op wijst dat u er een gegronde vrees voor vervolging diende te koesteren of

er een reëel risico op ernstige schade liep (zie CGVS, p. 10, 12-13).

In dit opzicht geniet u als persoon die internationale bescherming geniet, binnen de Europese Unie een

specifieke bescherming tegen refoulement. Overeenkomstig het recht van de Unie zijn er aan uw status

diverse rechten en voordelen op gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming, gezondheidszorg,

onderwijs, huisvesting en integratie verbonden.

Deze vaststelling wordt niet ondermijnd door het feit dat er zich verschillen kunnen voordoen in de

algemene economische toestand tussen de lidstaten van de Europese Unie. Niet alle onderdanen van

de Europese Unie hebben een gelijkwaardige toegang tot huisvesting, tewerkstelling en andere sociale

infrastructuren. Dit geldt ook voor personen die internationale bescherming binnen de Europese Unie

genieten. De vaststelling dat er tussen de lidstaten van de Europese Unie verschillen bestaan met

betrekking tot de omvang van de toekenning van rechten aan personen die internationale bescherming

genieten, en de mate waarin zij deze rechten kunnen doen gelden, is, wat u betreft, geen vervolging in

de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980, noch een reëel risico op het lijden van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. U hebt de subsidiaire beschermingsstatus in

Italië verkregen. Deze lidstaat van de EU is als zodanig gebonden door het recht van de Europese Unie,

dat voorziet in minimumnormen op gebied van rechten en voordelen die voortvloeien uit uw status van

persoon die internationale bescherming geniet en waarvan u gebruik kunt maken.

Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat hoewel de

algemene situatie en levensomstandigheden van verzoekers om internationale bescherming in een

lidstaat van de EU kunnen wijzen op een aantal tekortkomingen, de drempel van artikel 3 EVRM niet

overschreden wordt voor zover er geen sprake is van een systematisch onvermogen om steun en

structuren te bieden aan verzoekers om internationale bescherming (EHRM, Mohammed Hussein en

anderen/Nederland en Italië, 27725/10, 2 april 2013). Deze redenering die van toepassing is op

verzoekers om internationale bescherming, moet tevens worden gevolgd wanneer het gaat om

personen die reeds een internationale beschermingsstatus genieten.

U verklaart dat u geen bijstand kreeg van de Italiaanse overheid en aangewezen was op de materiële

hulp die u van een kerk kreeg. U zou niet weten op welke bijstand personen met internationale

bescherming in Italië aanspraak maken. Daar kan geen geloof aan worden gehecht aangezien u tegen

beter weten in verklaart dat u in Italië geen verzoek om internationale bescherming heeft ingediend en

er niet van op de hoogte was dat u subsidiaire bescherming genoot. U biedt met andere woorden geen

zicht op uw werkelijke situatie in Italië, waardoor alleszins niet kan worden aangenomen dat de drempel

van artikel 3 van EVRM werd overschreden. Bovendien heeft u zich bij het doorlopen van de

verschillende asielprocedures herhaaldelijk bediend van valse identiteitsgegevens. In Italië verklaarde u

uit Mosul (provincie Ninewa, Centraal-Irak) afkomstig te zijn (zie Documenten, gedeeltelijke kopie

Italiaanse verblijfskaart), terwijl u in Duitsland verklaarde dat u uit Sinjar (provincie Ninewa, Centraal-

Irak) kwam (zie attest Bundesamt für Migration und Flüchtinge). Dergelijke manifest frauduleuze

verklaringen ondergraven uw algemene geloofwaardigheid. Verder verklaart u dat u niet naar Italië kan

terugkeren omdat u ondertussen een religieus huwelijk heeft afgesloten in België. Dat u in België een

partner heeft illustreert op geen enkele manier dat uw rechten in Italië worden geschonden. U legt

bovendien geen overtuigend bewijs voor betreffende uw leefomstandigheden in Italië. De foto waarop u

poseert heeft geen enkele bewijswaarde.

Gelet op de voorgaande vaststellingen, dient er te worden vastgesteld dat uw basisrechten als persoon

die internationale bescherming geniet, gegarandeerd zijn in Italië en dat uw levensomstandigheden er

niet kunnen worden beschouwd als onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 van het Europees

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
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Overeenkomstig artikel 24 van de Kwalificatierichtlijn (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 (herziening)), dat de modaliteiten van de verblijfsvergunningen

die verband houden met een internationale beschermingsstatus regelt, zijn de verblijfsvergunningen in

wezen beperkt in de tijd en hernieuwbaar. Dit is echter in beginsel niet het geval voor de toegekende

internationale beschermingsstatus die ten volle blijft gelden zolang het nodig is, de persoon die de

status geniet, te beschermen. Deze status kan slechts ophouden, worden herroepen of ingetrokken in

beperkte en uitzonderlijke omstandigheden. Deze status kan ook maar worden beëindigd in beperkte en

uitzonderlijke omstandigheden, net zoals de hernieuwing ervan slechts kan worden geweigerd in

beperkte en uitzonderlijke omstandigheden (vgl. artikel 11, 14, 16 en 19 van de Kwalificatierichtlijn).

Gelet op wat voorafgaat, is het CGVS van mening dat na onderzoek van de elementen in uw

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat, zelfs als zou het verblijfsdocument dat u

werd uitgereikt op basis van de internationale beschermingsstatus die u werd verleend niet meer geldig

zijn, niets erop wijst dat uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet meer geldig

is.

Aangezien de geldigheid van uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet in vraag

wordt gesteld, wijst niets er daarenboven op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Italië, of dat, mocht

dit het geval zijn, uw verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die internationale

bescherming geniet niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van een aantal

stappen (naar analogie, RvV 30 maart 2017, nr. 184 897).

U legt geen andere documenten voor die iets kunnen veranderen aan bovenstaande appreciatie. Uw

identiteitsdocumenten bevestigen hoogstens uw identiteit, nationaliteit, en afkomst. Die elementen doen

in deze niet ter zake. Hetzelfde geldt ook voor de andere documenten: geen van deze documenten

toont aan dat u geen afdoende bescherming geniet in Italië.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit dat u internationale bescherming werd verleend door

Italië en dat u om die reden niet mag worden teruggezonden naar Irak.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 iuncto artikel 3 van het Europees

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Verzoeker stelt dat zijn situatie in Italië ondraaglijk is. Dit wordt volgens hem versterkt door zijn huidige

gezinssituatie, die hij wenst aan te tonen aan de hand van enkele stukken die hij bij het verzoekschrift

voegt (stukken 2, 3 en 6).

Verzoeker licht toe dat hij al geruime tijd een gezin vormt met mevrouw F. S., die zorgbehoevend is en

een uitkering krijgt van de FOD Sociale zekerheid omdat zij is erkend als persoon met een handicap.

Verzoeker citeert uit een attest opgesteld door de Teamcoördinator van Begeleid Wonen Leuven

(stuk 6). Verzoeker wijst erop dat hij zorgtaken voor zijn partner opneemt en stelt dat hij gelet op zijn

familiale situatie meent niet naar Italië te kunnen terugkeren en in België te willen blijven.

2.2. Stukken



RvV X- Pagina 5

Als bijlage bij het verzoekschrift worden een attest gezinssamenstelling van 30 september 2019 (stuk 2),

een attest van erkenning van handicap van 19 augustus 2019 (stuk 3) en een brief van Begeleid Wonen

Leuven van 22 oktober 2019 betreffende F.M.S.M. (stukken 4 en 6) als nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.3. Beoordeling

Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“(…)

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk verklaren wanneer :

(…)

3° de verzoeker reeds internationale bescherming geniet in een andere lidstaat van de Europese Unie;

(…)”

De parlementaire voorbereiding van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet stelt nog

het volgende:

“Paragraaf 3, 3° heeft betrekking op de niet-ontvankelijkheid van een verzoek wanneer de verzoeker

reeds in een andere EU-lidstaat de vluchtelingenstatus heeft verkregen of, bij uitbreiding, de subsidiaire

beschermingsstatus. Reeds voorafgaandelijk aan dit ontwerp van wet kon de Commissaris-generaal,

indien de verzoeker al de vluchtelingenstatus had verkregen in een andere EU-lidstaat, het verzoek niet

in overweging nemen op basis van artikel 57/6/3 dat door dit ontwerp wordt opgeheven. Omwille van

redenen van uniformiteit met de bewoordingen van de richtlijn 2013/32/EU wordt ervoor geopteerd de

benaming “niet-inoverwegingname” te vervangen door “niet-ontvankelijkheid” van het verzoek om

internationale bescherming. De vaststelling dat het CGVS een verzoek om internationale bescherming

niet-ontvankelijk kan verklaren omdat de verzoeker reeds internationale bescherming geniet in een

andere lidstaat van de Europese Unie, houdt tevens in dat het CGVS een andere beslissing kan nemen

indien blijkt dat de verzoeker aantoont dat hij niet kan rekenen op die bescherming.” (Parl. St. Kamer,

2016-17, nr. 54-2548/001, p. 107).

Deze praktijk is ingegeven door de betrachting om het verzoek om internationale bescherming van zij

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

te behandelen en secundaire migratiestromen te voorkomen. Het betreft immers verzoeken om

internationale bescherming waarvan kan worden vermoed dat de verzoeker geen nood heeft aan

internationale bescherming in België precies omdat hij reeds in een ander land internationale

bescherming geniet.

Zulks geldt in voorliggend geval, dat betrekking heeft op een situatie waarin verzoeker internationale

bescherming geniet in een EU-lidstaat, in casu Italië. In de bestreden beslissing wordt immers terecht

als volgt geoordeeld:

“Na onderzoek van alle elementen in uw administratief dossier, wordt uw verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk verklaard.

Uit de documenten in uw administratief dossier blijkt dat u reeds internationale bescherming geniet in

een andere lidstaat van de Europese Unie. Volgens het attest van het Ministero dell’Interno -

Dipartimento per le Libertà Cevili e l’Immigrazione (dd. 08/01/2019) geniet u in Italië internationale

bescherming in de vorm van subsidiaire bescherming. De daaraan gekoppelde verblijfsvergunning is

geldig tot 11 juli 2023.

Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om het

verzoek om internationale bescherming van een verzoeker die reeds internationale bescherming in een

andere lidstaat van de Europese Unie geniet, niet-ontvankelijk te verklaren.”

Deze motivering wordt niet betwist in het verzoekschrift.

Tevens blijkt niet dat verzoeker thans niet langer over de subsidiaire beschermingsstatus zou

beschikken in Italië. In dit verband stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing het

volgende:

“Overeenkomstig artikel 24 van de Kwalificatierichtlijn (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 (herziening)), dat de modaliteiten van de

verblijfsvergunningen die verband houden met een internationale beschermingsstatus regelt, zijn de
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verblijfsvergunningen in wezen beperkt in de tijd en hernieuwbaar. Dit is echter in beginsel niet het geval

voor de toegekende internationale beschermingsstatus die ten volle blijft gelden zolang het nodig is, de

persoon die de status geniet, te beschermen. Deze status kan slechts ophouden, worden herroepen of

ingetrokken in beperkte en uitzonderlijke omstandigheden. Deze status kan ook maar worden beëindigd

in beperkte en uitzonderlijke omstandigheden, net zoals de hernieuwing ervan slechts kan worden

geweigerd in beperkte en uitzonderlijke omstandigheden (vgl. artikel 11, 14, 16 en 19 van de

Kwalificatierichtlijn).

Gelet op wat voorafgaat, is het CGVS van mening dat na onderzoek van de elementen in uw

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat, zelfs als zou het verblijfsdocument dat u

werd uitgereikt op basis van de internationale beschermingsstatus die u werd verleend niet meer geldig

zijn, niets erop wijst dat uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet meer geldig

is.

Aangezien de geldigheid van uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet in vraag

wordt gesteld, wijst niets er daarenboven op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Italië, of dat, mocht

dit het geval zijn, uw verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die internationale

bescherming geniet niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van een aantal

stappen (naar analogie, RvV 30 maart 2017, nr. 184 897).”

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 maart 2019 in de gevoegde zaken

C-297/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17, blijkt dat het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen

EU-lidstaten vereist dat België, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, ervan uitgaat dat Italië en

alle andere lidstaten het Unierecht en met name de door dat recht erkende grondrechten in acht nemen.

Bijgevolg moet in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden aangenomen dat

de behandeling van personen die internationale bescherming genieten in elke EU-lidstaat in

overeenstemming is met de vereisten van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie,

het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op

28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 en het EVRM (HvJ 19 maart 2019, “Ibrahim e.a.”,

overweging 84-85 e.v.).

Verzoeker kan dit vermoeden slechts weerleggen wanneer hij aantoont dat de door Italië geboden

bescherming niet langer effectief of toereikend zou zijn, met name dat er in Italië sprake is van

structurele of fundamentele tekortkomingen of tekortkomingen die bepaalde groepen van personen

raken, die een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken, met name wanneer de

onverschilligheid van de autoriteiten van een lidstaat tot gevolg zou hebben dat een persoon die volledig

afhankelijk is van overheidssteun, buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, terechtkomt in een

toestand van zeer verregaande materiële deprivatie die hem niet in staat stelt om te voorzien in zijn

meest elementaire behoeften, zoals eten, zich wassen en beschikken over woonruimte, en negatieve

gevolgen zou hebben voor zijn fysieke of mentale gezondheid of hem in een toestand van achterstelling

zou brengen die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid (HvJ 19 maart 2019, “Ibrahim e.a.”,

overweging 88-90 e.v.).

Uit de bestreden beslissing blijkt dat in voorliggend geval, na een individueel en inhoudelijk onderzoek

van het geheel van de elementen die voorliggen, kan worden vastgesteld dat verzoeker niet aantoont

dat zijn levensomstandigheden in Italië de vereiste drempel van zwaarwichtigheid zullen bereiken. In de

bestreden beslissing wordt immers op pertinente en correcte wijze als volgt gemotiveerd:

“U verkeert niettemin in de mogelijkheid om elementen aan te brengen waaruit kan blijken dat de

bescherming die u in deze lidstaat werd verleend, niet actueel of ontoereikend zou zijn.

In dit geval hebt u geen elementen vermeld waaruit kan blijken dat u Italië hebt verlaten wegens een

gegronde vrees of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. U verklaart nooit internationale

bescherming te hebben verzocht in Italië en niet te weten dat u subsidiaire bescherming geniet in Italië.

Dat is niet geloofwaardig aangezien uit uw administratief dossier blijkt dat u op 14 april 2018 in Zweden

werd onderschept met een Italiaanse verblijfsvergunning die geldig was tot 9 november 2019 (zie attest

Migrationsverket - zie CGVS, p. 11-13). Er kan dus worden aangenomen dat u wist dat u subsidiaire

bescherming genoot in Italië. U verklaart dat u dacht dat u niet in regel was met uw verblijf en dat de

Italiaanse politie u zou oppakken. Ook dat is niet correct, u beschikt in Italië over een geldige verblijfstitel

(zie CGVS, p. 11-13). Bovendien geeft u te kennen dat u Italië niet had verlaten indien u wist dat u er

een statuut had, wat er niet op wijst dat u er een gegronde vrees voor vervolging diende te koesteren of

er een reëel risico op ernstige schade liep (zie CGVS, p. 10, 12-13).

In dit opzicht geniet u als persoon die internationale bescherming geniet, binnen de Europese Unie een

specifieke bescherming tegen refoulement. Overeenkomstig het recht van de Unie zijn er aan uw status
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diverse rechten en voordelen op gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming, gezondheidszorg,

onderwijs, huisvesting en integratie verbonden.

Deze vaststelling wordt niet ondermijnd door het feit dat er zich verschillen kunnen voordoen in de

algemene economische toestand tussen de lidstaten van de Europese Unie. Niet alle onderdanen van

de Europese Unie hebben een gelijkwaardige toegang tot huisvesting, tewerkstelling en andere sociale

infrastructuren. Dit geldt ook voor personen die internationale bescherming binnen de Europese Unie

genieten. De vaststelling dat er tussen de lidstaten van de Europese Unie verschillen bestaan met

betrekking tot de omvang van de toekenning van rechten aan personen die internationale bescherming

genieten, en de mate waarin zij deze rechten kunnen doen gelden, is, wat u betreft, geen vervolging in

de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980, noch een reëel risico op het lijden van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. U hebt de subsidiaire beschermingsstatus in

Italië verkregen. Deze lidstaat van de EU is als zodanig gebonden door het recht van de Europese Unie,

dat voorziet in minimumnormen op gebied van rechten en voordelen die voortvloeien uit uw status van

persoon die internationale bescherming geniet en waarvan u gebruik kunt maken.

Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat hoewel de

algemene situatie en levensomstandigheden van verzoekers om internationale bescherming in een

lidstaat van de EU kunnen wijzen op een aantal tekortkomingen, de drempel van artikel 3 EVRM niet

overschreden wordt voor zover er geen sprake is van een systematisch onvermogen om steun en

structuren te bieden aan verzoekers om internationale bescherming (EHRM, Mohammed Hussein en

anderen/Nederland en Italië, 27725/10, 2 april 2013). Deze redenering die van toepassing is op

verzoekers om internationale bescherming, moet tevens worden gevolgd wanneer het gaat om

personen die reeds een internationale beschermingsstatus genieten.

U verklaart dat u geen bijstand kreeg van de Italiaanse overheid en aangewezen was op de materiële

hulp die u van een kerk kreeg. U zou niet weten op welke bijstand personen met internationale

bescherming in Italië aanspraak maken. Daar kan geen geloof aan worden gehecht aangezien u tegen

beter weten in verklaart dat u in Italië geen verzoek om internationale bescherming heeft ingediend en

er niet van op de hoogte was dat u subsidiaire bescherming genoot. U biedt met andere woorden geen

zicht op uw werkelijke situatie in Italië, waardoor alleszins niet kan worden aangenomen dat de drempel

van artikel 3 van EVRM werd overschreden. Bovendien heeft u zich bij het doorlopen van de

verschillende asielprocedures herhaaldelijk bediend van valse identiteitsgegevens. In Italië verklaarde u

uit Mosul (provincie Ninewa, Centraal-Irak) afkomstig te zijn (zie Documenten, gedeeltelijke kopie

Italiaanse verblijfskaart), terwijl u in Duitsland verklaarde dat u uit Sinjar (provincie Ninewa, Centraal-

Irak) kwam (zie attest Bundesamt für Migration und Flüchtinge). Dergelijke manifest frauduleuze

verklaringen ondergraven uw algemene geloofwaardigheid. Verder verklaart u dat u niet naar Italië kan

terugkeren omdat u ondertussen een religieus huwelijk heeft afgesloten in België. Dat u in België een

partner heeft illustreert op geen enkele manier dat uw rechten in Italië worden geschonden. U legt

bovendien geen overtuigend bewijs voor betreffende uw leefomstandigheden in Italië. De foto waarop u

poseert heeft geen enkele bewijswaarde.

Gelet op de voorgaande vaststellingen, dient er te worden vastgesteld dat uw basisrechten als persoon

die internationale bescherming geniet, gegarandeerd zijn in Italië en dat uw levensomstandigheden er

niet kunnen worden beschouwd als onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 van het Europees

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

(…)

U legt geen andere documenten voor die iets kunnen veranderen aan bovenstaande appreciatie. Uw

identiteitsdocumenten bevestigen hoogstens uw identiteit, nationaliteit, en afkomst. Die elementen doen

in deze niet ter zake. Hetzelfde geldt ook voor de andere documenten: geen van deze documenten

toont aan dat u geen afdoende bescherming geniet in Italië.”

Verzoeker onderneemt in zijn verzoekschrift geen poging om voorgaande pertinente vaststellingen in

concreto te weerleggen. Hij wijst slechts op zijn huidige gezinssituatie in België, en meer bepaald op de

zorgbehoevendheid van zijn partner en de ondersteunende rol die hij hierin opneemt. Deze elementen,

net zoals de stukken die verzoeker ter staving hiervan voegt, duiden er evenwel niet op dat de

subsidiaire beschermingsstatus die verzoeker in Italië geniet niet langer toereikend of actueel zou zijn,

noch dat verzoeker in Italië buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om in een situatie van zeer

verregaande materiële deprivatie dreigt terecht te komen waardoor hij er niet in zijn meest elementaire

levensbehoeften zal kunnen voorzien. Verzoekers betoog is derhalve niet dienstig.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker geen elementen aanbrengt waaruit blijkt dat

hij zich niet langer kan beroepen op de bescherming die hem reeds werd toegekend in Italië.
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Ten overvloede wijst de Raad er nog op dat de schending van artikel 8 van het EVRM enkel dienstig

kan worden aangevoerd wanneer het privé-, familie- of gezinsleven daadwerkelijk geschonden dreigt te

worden. Een loutere beslissing houdende niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming in een

andere EU lidstaat) zonder daaraan gekoppeld bevel om het grondgebied te verlaten, houdt geen

schending in van de voornoemde verdragsbepaling.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien februari tweeduizend twintig door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


