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nr. 235 939 van 20 mei 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. JACOBS

Kroonlaan 88

1050 BRUSSEL

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 Eritrese nationaliteit te zijn, op 19 december 2019

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

staatlozen van 4 december 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 29 april 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat F. JACOBS en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Eritrese nationaliteit te bezitten en etnisch Tigrinya te zijn. U bent geboren in de stad

Massawa [Batse] in de zoba Noordelijke Rode Zee, in Eritrea, op (…). U groeide op in Massawa en u

liep er school. Nadien ging u naar het trainingskamp in Sawa (zoba Gash Barka) om er de twaalfde

graad van het middelbaar onderwijs af te maken. Na een verblijf van één maand in Sawa, verliet u

Eritrea illegaal, in de maand september van het jaar 2016. U reisde via Soedan en Libië, en kwam

uiteindelijk in de maand mei van het jaar 2017 in Italië aan. Vanuit Italië werd u via relocatie naar

Duitsland gebracht en er werd u een beschermingsstatuut toegekend in de maand november van het

jaar 2017. In de maand januari van het jaar 2018 verkreeg u Duitse verblijfs- en reisdocumenten. U ben

niet gehuwd, u heeft geen partner en geen kinderen.
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U verbleef sinds uw aankomst in Duitsland in de deelstaat Hamburg. U verbleef er even in een

opvangcentrum in het centrum van de stad, en nadien woonde u meer op het platteland, op ongeveer

anderhalf uur verwijderd van de stad Hamburg. U heeft twee maanden als vuilnisman gewerkt. U heeft

ook voetbaltraining gedaan. Wanneer u te voet, of met de trein, op weg was van de voetbaltraining terug

naar uw huis, werd u verschillende malen racistisch bejegend. U heeft dit aangekaart bij uw assistent,

en u vroeg om een overplaatsing naar een andere Duitse deelstaat. Dit werd u echter geweigerd, gezien

de Duitse wet stelt dat u drie jaar moet verblijven op de plaats waar u een beschermingsstatuut werd

toegekend. U besloot daarop om Duitsland te verlaten. U verliet Duitsland op 3 november 2018, en u

kwam dezelfde dag aan in België. U probeerde daarna voor ongeveer vijf maanden het Verenigd

Koninkrijk te bereiken. Uiteindelijk werd u aangeraden om in België internationale bescherming aan te

vragen, hetgeen u deed op 25 maart 2019.

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 administratieve dossier, wordt uw verzoek om

internationale bescherming niet-ontvankelijk bevonden.

Uit uw verklaringen en andere documenten in het administratieve dossier, blijkt dat u reeds in een

andere lidstaat van de Europese Unie, namelijk in Duitsland, internationale bescherming heeft

verkregen. Volgens het document Eurodac Search Result, dat toegevoegd werd aan het administratieve

dossier, werd u reeds internationale bescherming verleend in Duitsland in de loop van de voorbije drie

jaar (zie document “Eurodachit M”, toegevoegd aan het administratieve dossier). 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.

In casu brengt u geen elementen naar voor waaruit blijkt dat u Duitsland heeft verlaten wegens

een gegronde vrees of een reëel risico op ernstige schade. U stelde dat u in de maand mei van het jaar

2017 in Italië aankwam (zie notities CGVS, p.5). U heeft bij uw aankomst in Italië onmiddellijk

internationale bescherming aangevraagd. Uiteindelijk werd u via relocatie naar Duitsland gebracht,

alwaar u in de maand november van het jaar 2017 een internationaal beschermingsstatuut verwierf. U

wist echter niet welk statuut u verwierf, maar u denkt dat het om politiek asiel gaat, en niet om

subsidiaire bescherming (zie notities CGVS, p.6). U verkreeg Duitse verblijfsdocumenten aan het begin

van het jaar 2018 (zie notities CGVS, p.5). Uit uw verklaringen en uit de documenten die zich bevinden

in het administratieve dossier (zie document “Eurodachit M”) kan aldus worden vastgesteld dat u

internationale bescherming geniet in Duitsland, en dat deze beschermingsstatus u werd toegekend in de

laatste drie jaar voor u in België aankwam. In het kader van uw onderhavig verzoek tot internationale

bescherming in België, doet u gelden dat u in Duitsland racistisch werd behandeld (zie notities CGVS,

p.9), en dat u geweigerd werd om u in een andere Duitse deelstaat te vestigen (zie notities CGVS,

p.10). Verder, vreest u in Duitsland verslaafd te geraken aan alcohol of drugs (zie notities CGVS, p.10).

Ten slotte, bent u niet zeker of u nog steeds internationale bescherming geniet in Duitsland (zie notities

CGVS, p.6).

Wat betreft uw verklaringen dat u in Duitsland racistisch werd behandeld, dient het hierna volgende te

worden opgemerkt. U verklaarde dat u een persoonlijk probleem heeft met het racisme in Duitsland (zie

notities CGVS, p.9). U stelde dat dit racisme zowel op de werkvloer gebeurde, als op openbare

plaatsen. Zo verklaarde u dat men niet naast u wilde zitten op de trein, dat er lelijke gezichten werden

getrokken door de treinreizigers, en dat treinreizigers een aap imiteerden wanneer ze u zagen (zie

notities CGVS, p.10). U werd eveneens bijna aangereden door een auto, wanneer u te voet op weg was

van de plaats waar u voetbaltraining had naar uw huis. Op deze zelfde route werd ook eens een fles

urine naar u gegooid. Gevraagd wat het ergste incident was dat u heeft meegemaakt in Duitsland,

stelde u dat het de drie vermelde incidenten zijn op de trein en wanneer u te voet op weg was naar huis

[zie hierboven] (zie notities CGVS, p.12). Er dient echter vastgesteld dat op basis van uw verklaringen in

dit verband, niet kan worden besloten dat deze racistische bejegening als vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of als ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

beschouwd kan worden. Om tot een erkenning van de vluchtelingenstatus te leiden, dienen de

discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten dermate systematisch en ingrijpend te zijn dat
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hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast, waardoor het leven in het land waar u

internationale bescherming verkreeg, in casu Duitsland, ondraaglijk wordt. Uit al het voorgaande blijkt

dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt in Duitsland dermate geviseerd en

systematisch gediscrimineerd te worden, dat u hiervoor nood zou hebben aan internationale

bescherming. Verder, dient opgemerkt dat u naliet om de politie te waarschuwen over deze incidenten.

Gevraagd of u ooit een klacht neergelegd heeft bij de politie, antwoordde u dat u niet naar de politie

ging, omdat u voor een klacht een getuige of bewijs nodig heeft (zie notities CGVS, p.12). Gevraagd of u

er met uw sociaal assistent over gesproken heeft, antwoordde u dat u niet in detail vertelde wat er

gebeurd was met u omdat hij Duits was, en u wilde niet dat hij zich niet goed zou voelen bij wat u

vertelde. U vroeg enkel of u mocht veranderen van verblijfplaats omdat u zich niet goed voelde [in de

deelstaat Hamburg], maar er werd u gezegd dat u er zeker drie jaar diende te verblijven. Gesteld dat u

toch een klacht tegen onbekenden kan indienen, en dat u geen sluitend bewijs nodig heeft om bij de

politie een klacht tegen racisme neer te leggen, antwoordde u dat u geen informatie kon vinden, omdat

u enkel informatie kreeg via andere vluchtelingen van dezelfde nationaliteit (zie notities CGVS, p.13).

U voegde eraan toe dat het moeilijk is om contact te leggen met Duitse inwoners. Echter, kan uit uw

verklaringen enkel worden afgeleid, dat het racisme dat u ervaarde niet van dergelijk ernstige aard is dat

u in België in aanmerking zou komen voor internationale bescherming. Verder, dient opgemerkt dat

u naliet om de politie te waarschuwen over de door u genoemde racistische incidenten. Dat u stelt

geen informatie te hebben verkregen over de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de politie,

draagt aan deze vaststelling niets bij. U kon immers op andere manieren informatie vergaren, en ook

uw sociaal assistent over deze incidenten – en uw wil tot het neerleggen van een klacht – inlichten.

Waar u verklaarde dat deze racistische incidenten een impact hebben gehad op uw mentale

gezondheid, dient opgemerkt, dat u voor dergelijke psychologische problemen eveneens medische zorg

kan bekomen in Duitsland, gezien u er internationale bescherming geniet.

Wat betreft uw verklaringen dat u vreest verslaafd te worden aan alcohol of drugs, of vreest zelfmoord

te plegen, bij terugkeer naar Duitsland, dient opnieuw opgemerkt, dat u voor dergelijke psychologische

problemen hulp kan zoeken in het land alwaar u internationale bescherming verkreeg, namelijk

Duitsland. Verder, dient opgemerkt, dat gebruik van drugs of alcohol een persoonlijke keuze is, en dat

bezwaarlijk kan worden gesteld dat Duitsland u zou moeten beschermen tegen het gebruik van drugs of

alcohol, en de mogelijke verslavende effecten die deze substanties hebben.

Waar u stelde dat u in Libië, op weg naar Italië, uit een voertuig bent gevallen, dat u sindsdien

medische problemen heeft, maar nog geen medisch onderzoek heeft kunnen laten uitvoeren omdat u

geen geld genoeg heeft, dient opgemerkt, dat het gebrek aan geld in uw land van herkomst, of in het

land alwaar u internationale bescherming geniet, en andere socio-economische problemen, geenszins

een motief zijn voor het verkrijgen van internationale bescherming. In dit opzicht dient ook het hierna

volgende te worden geconcludeerd.

Als persoon die internationale bescherming geniet, geniet u binnen de Europese Unie voorts 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 heeft een beschermingsstatus in

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

die internationale bescherming geniet, gegarandeerd zijn in Duitsland 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.

Bovenstaande vaststellingen indachtig, dient ook opgemerkt, dat een verschil in wetgeving kan optreden

tussen lidstaten van de EU in verband met condities die zijn verbonden aan een statuut van

internationale bescherming. Alwaar u stelde dat het u niet werd toegelaten om te worden overgeplaatst

naar een andere Duitse deelstaat, omdat u – volgens de wetgeving - de eerste drie jaar dat u een

beschermingsstatuut heeft verplicht bent om te verblijven in de deelstaat die u deze bescherming

verleende (zie notities CGVS, p.9-10), dient dan ook opgemerkt, dat dit verschil in wetgeving geenszins

een motief is voor het verkrijgen van internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese

Unie, in casu België. Bovendien, heeft u aangegeven dat u de reden van deze aanvraag niet duidelijk

heeft uiteengezet aan uw sociaal assistent (zie notities CGVS, p.12), waardoor bezwaarlijk kan worden

gesteld dat u alles in het werk heeft gesteld om naar een andere Duitse deelstaat te worden

overgeheveld. Daarenboven, bleek het wel mogelijk om u te vestigen in een andere deelstaat wanneer u

in deze deelstaat werk zou vinden, en in al de kosten van transport en levensonderhoud zelf zou

voorzien. Dat u hiertoe niet in staat was vanwege een gebrek aan economische middelen, is – zoals

hierboven reeds aangehaald - geenszins een motief voor het verkrijgen van internationale bescherming

in België. Waar u verklaarde dat u niet zeker weet dat u nog steeds internationale bescherming geniet in

Duitsland, omdat aan de verlenging van het statuut van internationale bescherming in Duitsland

bepaalde voorwaarden zijn verbonden, zoals de voorwaarde dat u negen maanden dient te werken in

de eerste drie jaar dat u bescherming verwierf, of dat u in deze eerste drie jaar een bepaald niveau van

de Duitse taal moet halen (zie notities CGVS, p.6 en p.11-12), dient opgemerkt, dat hierboven reeds

werd gesteld dat een verschil in asielwetgeving tussen lidstaten van de Europese Unie geenszins een

motief is voor het verkrijgen van internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese

Unie. Bovendien, heeft u nergens aangegeven dat een weigering tot het verlengen van uw

verblijfsdocumenten in Duitsland, na een verblijf van drie jaar, betekent dat u in Duitsland

geen internationale bescherming meer zou genieten. U geeft enkel aan dat u – indien de verlenging van

uw Duitse verblijfsdocumenten na drie jaar zou worden geweigerd – u opnieuw [een soort] oranjekaart

zou ontvangen, waarmee u Duitsland niet kan verlaten (zie notities CGVS, p.12).

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 vereend niet meer geldig

zijn, iets 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 Duitsland, 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. 184 987).

Wat betreft het door u, in het kader van uw verzoek tot internationale bescherming, neergelegde

geboorteakte, opgemaakt in Eritrea, dient opgemerkt, dat dit document niets wijzigt aan bovenstaande

vaststellingen. U werd immers reeds in Duitsland een beschermingsstatuut toegekend, en uw Eritrese

identiteit en herkomst wordt al dusdanig niet in vraag gesteld.

Wat betreft het door u neergelegde Duitse verblijfs- en reisdocumenten, dient opgemerkt, dat uit

deze documenten enkel kan worden afgeleid dat u een beschermingsstatuut werd toegekend in

Duitsland.

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.
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Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit dat u beschikt over een statuut van internationale

bescherming in Duitsland.”

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in een eerste, en tevens enig, middel op de:

“Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 47 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie (hierna : het Handvest) en met artikels 23 en 39 van de richtlijn

2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de

lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna : de Procedurerichtlijn).

Schending van art. 2 par. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht

van administratieve akten, artikel 48/3 en 48/4 , 57/6 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de

toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling; .

Schending van het beginsel van behoorlijk bestuur waaronder de zorgvuldigheidsplicht, principes van

machtsoverschrijding ;

Schending van artikel 41 van de Charte.

Schending van artikel 149 van de Grondwet en 3 van de Conventie van de Mens getekend te Rome op

04.1 1.1950; ( EVRM)

Schending van Artikel 17 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en

de rechtspleging voor het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen”.

Verzoeker geeft een algemene uiteenzetting omtrent de motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en

het redelijkheidsbeginsel. Volgens hem houdt de zorgvuldigheidsplicht in dat “het bestuursorgaan alle

rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende

nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen;”.

Verzoeker citeert de bestreden beslissing en betoogt:

“Overwegende dat de beslissing de waarachtigheid van de klachten en beleven feiten in casu niet

betwist.

Dat het CG VS enkel de racistische aanvallen waarvan de verzoekende partij het slachtoffer werd, als

onvoldoende ernstig waren en dat de verzoekende partij verzuimde klacht neer te leggen bij de Duitse

Politie.

Dat het CG VS echter het aanhoudend karakter van de acten van racisme niet in rekening neemt en in

gebreke blijft dat aspect van de klachten van de verzoekende partij te onderzoeken;

Dat deze vaststelling reeds volstaat om de beslissing nietig te verklaren.

Dat verder dient te worden opgemerkt dat de verzoekende partij in de beleefde context van racisme ,

terecht kon denken dat een klacht neerleggen zonder verdere gevolg ging blijven en haar integendeel

nog erger zou doen opvallen en stygmatiseren.

Verzoekende partij vreesde dat verbaal geweld , en lichte fysieke aanrakingen waarop zij zich dwingde

niet te reageren, in geval van klachtneerlegging tot fysiek geweld kon escaleren.

Dat de verzoekende partij op de hoogte was dat vluchtelingen of asielzoekers in hun opvangcentra

waren aangevallen en dat de politie eerder passief reageerde.

De verzoekende partij meende haar leven te hebben gered met haar oorsprongland te hebben verlatten

en was niet van plan in Duitsland vermoord of verminkt te worden.

Dat verder dient te worden vastgesteld dat het CGVS ten onrechte stelt dat aan drank of drugs verslaafd

geraken, een keuze zou zijn waarvoor de Duitse autoriteiten geen bescherming moeten dienen.

Dat het CGVS de verklaringen van de verzoekende partij doelbewust negatief aankaart, daar waar de

verzoekende partij enkel heeft laten gelden dat de levensontwarende omstandigheden die haar in

Duisland waren geboden de mensen in wanhoop deed verkeren waardoor alcohol en drugsverbruik ruim

bevoordeligd was, met het risico eraan verslaafd te geraken;

Het CGVS heeft dit risico niet correct beoordeeld en heeft dit aspect van de slechte socio economische

toestand in Duitsland niet onderzocht.

Dat deze vaststelling ook volstaat om de beslissing nietig te maken.

Dat het CGVS verder enkel stelt dat de verzoekende partij een gebrek aan geld aanklaagt hetzij een

probleem van econoomische aaard, daar waar de verzoekende partij een gebrek aan medische zorgen

aanklaagde en stelde dat zij geen zorgen kon krijgen.

Dat de beslissing derhalve de problematiek van de verzoekende partij niet tegemoet komt.

De beslissing dient deerhalve vernietigd te worden.

Dat de problematiek die dor de verzoekende partij ervaren werd strikt overeenstemt met hetgeen

vastesteld werd ddor talrijke verslagen ivm de Duitse aanpak tenopzichte van migranten .
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Haar persoonlijke situatie en problematiek is niet afwijkend van hetgeen inderdaad vastgesteld werd

door mensenrechtenorganisaties.

Dat na de Duitse aanpak thans volledig gewijzigd is;

Dat dit bevestigd wordt door de navolgende artikels :

(…)

Dat de beslsissing dient te worden vernietigd.

Overwegende dat de beslissing is genomen op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de

Vreemdelingenwet

Dat de huidige tekst als volgt luidt :

(…)

De nieuwe wet blijkt niet meer te voorzien dat het CGVS “op een met redenen omklede wijze dat een

terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement” zou oordelen;

Dat niettemin uit het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur kan worden afgeleid dat de beslissing op

een met redenen omklede wijze zou oordelen dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement” ;”.

Verzoeker wijst vervolgens op rechtspraak van het EHRM inzake artikel 13 EVRM en op rechtspraak

van het HvJ inzake artikel 47 van het Handvest en artikel 39 van de Procedurerichtlijn. Hij geeft een

uiteenzetting omtrent het daadwerkelijk beroep en stelt:

“Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het verschil in behandeling, ten aanzien van de mogelijkheid om

een daadwerkelijk beroep in te stellen tegen de beslissing die een einde maakt aan de asielprocedure,

onder asielzoekers naargelang zij al dan niet afkomstig zijn uit een veilig land, of reeds een eerste

asielaanvraag hebben ingeleid, berust op een criterium dat niet wordt toegestaan door de

Procedurerichtlijn en dat derhalve niet relevant is.

Dat het terugleiden van de beroepstermijn van 30 dagen naar 10 of 5 dagen niet beantwoordt aan het

recht tot een effectief beroep:

Dat deze vaststelling reeds volstaat om de beslissing nietig te maken

Dat de RVV reeds de schorsing van de uitvoering van een beslissing van weigering van

inoverwegingsname van een meervoudige asielaanvraag geschorst heeft op grond van dezelfde of

gelijkaardige redenering:

(…)

Dat de beslissing genomen door het CG VS , zijnde een beslissing die de aanvraag niet-ontvankelijk

verklaart, dient te worden vernietigd.

De nood aan een internationale bescherming dringt zich nog steeds op en dient ernstig te worden

onderzocht, hetgeen in casu niet geschiedde.

Dat verder, bij gebrek aan een grondig onderzoek bij de Duitse asiel instanties kan de Raad geen

zekerheid hebben nopens de exacte status van de verzoekende partij en haar al dan niet nood aan

internationale bescherming en kan de Raad bijgevolg geen controle beoefenen.

Evenmin kan de verzoekende partij zich effectief weren tegen de getroffen beslissing bij gebrek aan

deze essentioele gegevens;

De beslissing dient derhalve te worden vernietigd.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om de bestreden beslissing “nietig te verklaren en

het dossier naar het CGVS te verwijzen”.

2.3. Ter staving van zijn betoog, voegt verzoeker algemene informatie omtrent de situatie in Duitsland bij

het verzoekschrift (bijlage 3).

3. Beoordeling van de zaak

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

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Op welke bepaling verzoeker doelt waar hij de

schending aanvoert van “artikel 41 van de Charte”, kan niet worden ingezien en wordt door verzoeker

niet aangegeven. Evenmin duidt hij waaruit deze schending zou bestaan. Derhalve wordt deze

schending niet dienstig aangevoerd.

3.2. Verzoeker preciseert verder niet op welke wijze hij artikel 17 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling

van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen in casu geschonden acht. Bijgevolg wordt ook deze schending niet dienstig aangevoerd.



RvV X - Pagina 7

3.3. Verzoeker geeft evenmin aan op welke wijze artikel 149 van de Grondwet te dezen zou (kunnen)

zijn geschonden. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) is

bovendien een administratieve overheid, die niet behoort tot de rechterlijke macht. Derhalve wordt de

schending van artikel 149 van de Grondwet niet dienstig aangevoerd tegen de bestreden beslissing.

3.4. Op welke manier de bestreden beslissing behept zou kunnen zijn met machtsoverschrijding, wordt

door verzoeker ook niet uitgewerkt en kan niet worden ingezien. De commissaris-generaal heeft immers

de hoedanigheid om de bestreden beslissing te nemen overeenkomstig artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3°

van de Vreemdelingenwet.

3.5. Waar verzoeker aanvoert dat “het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken

belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet onevenredig mogen

zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen”, dient verder te worden opgemerkt dat het

proportionaliteitsbeginsel, vorm van het redelijkheidsbeginsel, in onderhavige procedure niet aan de

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

kader van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet aan

de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de

status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de

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

onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratieve bevoegdheid.

3.6. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing

van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker internationale bescherming behoeft integraal

deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3

EVRM is dan ook niet aan de orde.

3.7. Waar verzoeker zich beroept op het artikel 23 van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1

december 2005, kan voorts worden opgemerkt dat dit artikel een aantal verplichtingen opleggen aan de

lidstaten en verweerder niet kan worden beschouwd als lidstaat in deze zin. Bovendien dient te worden

opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel directe werking hebben in

de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is verstreken en

indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne

uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om het gewild effect op

nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van de door verzoeker aangehaalde bepalingen

verstreek blijkens artikel 43 van voormelde richtlijn op 1 december 2007. Verzoeker toont niet in

concreto aan op welke wijze de bepalingen van dit artikel of van de omzetting ervan naar Belgisch recht

in zijnen hoofde op enerlei wijze werden geschonden.

3.8. Verzoeker stelt verder van mening te zijn dat verweerder bij het nemen van een beslissing op grond

van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet op een met redenen omklede wijze zou

moeten oordelen “dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement”. Op welk beginsel

hij te dezen doelt waar hij dit schraagt op “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”, kan echter

niet worden ingezien. Verzoeker duidt aldus niet, en de Raad ziet evenmin in, op welke basis

verweerder had kunnen, laat staan moeten, overgaan tot voorgaand oordeel.

3.9. Verzoeker laat verder uitschijnen dat hij tegen de bestreden beslissing middels het onderhavige

beroep niet zou beschikken over een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van het EVRM,

artikel 47 van het Handvest en artikel 39 van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december

2005. Hij baseert dit op het gegeven dat de beroepstermijn van tien dagen te kort zou zijn.

Welk belang verzoeker erbij heeft om aan te voeren dat de beroepstermijn te kort was, kan daarbij

echter niet worden ingezien. Verzoeker heeft het voorliggende verzoekschrift namelijk binnen deze

beroepstermijn ingediend. Bovendien toont verzoeker niet aan dat of op welke wijze de beroepstermijn

van tien dagen eraan in de weg zou hebben gestaan dat hij zijn rechten in dit kader op een gedegen

wijze kon uitoefenen. Hij preciseert immers niet dat of op welke wijze deze termijn hem zou hebben

beperkt in het aanvoeren van zijn middelen en het vergaren van informatie. Evenmin geeft hij aan welke

bijkomende elementen hij bij een langere beroepstermijn nog had kunnen of willen aanvoeren.

Uit het loutere gegeven dat de beroepstermijn tegen de bestreden beslissing tien dagen bedraagt, kan

geheel niet worden afgeleid dat verzoeker te dezen niet zou beschikken over een daadwerkelijk
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rechtsmiddel. Het wordt in dit kader niet betwist dat de Raad met toepassing van de huidige

rechtspleging met volle rechtsmacht zijn bevoegdheid uitoefent wanneer hij optreedt op grond van

artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. De Raad beschikt over volle rechtsmacht en de verzoekende

partij is niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg beroofd. Op grond van artikel 39/2, § 1 van

de Vreemdelingenwet kan de Raad de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen. Het beroep heeft een

devolutieve werking en het geschil wordt in zijn geheel bij de Raad aanhangig gemaakt. De Raad kan in

voorkomend geval de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

hervormen, ongeacht op grond van welk motief deze werd genomen. In bepaalde gevallen kan de Raad

de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vernietigen: hetzij

omdat aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan

worden hersteld, hetzij omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan

komen tot de bevestiging of hervorming van de bestreden beslissing zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen, hetzij omdat er ernstige aanwijzingen bestaan dat de

verzoeker in aanmerking zou komen voor de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling, zoals

bepaald in artikel 48/3, of voor de toekenning van de subsidiaire bescherming, zoals bepaald in artikel

48/4. Bovendien heeft het beroep overeenkomstig het bepaalde in artikel 39/70 van de

Vreemdelingenwet van rechtswege een schorsende werking.

Gelet op het voorgaande, wordt de schending van artikel 13 van het EVRM, van artikel 47 van het

Handvest en van artikel 39 van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 niet dienstig

aangevoerd.

3.10. Verzoeker beroept zich eveneens op de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Volgens hem is het gelijkheidsbeginsel geschonden doordat hij over een kortere beroepstermijn

beschikte dan verzoekers om internationale bescherming die geen bescherming genieten in een EU-

lidstaat.

Vooreerst kan in dit kader worden herhaald dat niet kan worden ingezien welk belang verzoeker heeft bij

zijn betoog omtrent de verkorte beroepstermijn.

Verder dient te worden opgemerkt dat het gelijkheidsbeginsel enkel dan geschonden kan zijn wanneer

er sprake is van vergelijkbare situaties die op een verschillende wijze worden behandeld. Er is voorts

geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel wanneer het onderscheid dat de wetgever

voor vergelijkbare situaties heeft gemaakt gestoeld is op objectieve criteria, wanneer de ongelijke

behandeling een legitiem doel nastreeft, wanneer het gemaakte onderscheid adequaat of pertinent is

om het nagestreefde legitiem doel te bereiken en wanneer de ongelijke behandeling proportioneel is ten

aanzien van het nagestreefde doel. Verzoeker toont, mede gelet op het voorgaande, geheel niet aan dat

in casu aan de voorwaarden zou zijn voldaan opdat het gelijkheidsbeginsel zou zijn geschonden.

3.11. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven

ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden

gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

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

3.12. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht

noch betwist waar terecht gesteld wordt dat in zijner hoofde geen bijzondere procedurele noden konden

worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd

en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

3.13. De bestreden beslissing is geschraagd op artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de

Vreemdelingenwet. Deze bepaling bepaalt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
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staatlozen een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan verklaren wanneer de

verzoeker reeds internationale bescherming geniet in een andere lidstaat van de Europese Unie.

In dit kader dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoeker niet dienstig betwist, en dat uit de

stukken van het dossier in tegenstelling met wat verzoeker aan het einde van zijn verzoekschrift laat

uitschijnen genoegzaam blijkt, dat verzoeker internationale bescherming geniet en beschikt over nog tot

8 januari 2021 geldige verblijfs- en reisdocumenten in en voor Duitsland (administratief dossier, notities

van het persoonlijk onderhoud, p.4-7; map ‘documenten’; map ‘landeninformatie’). Bovendien betwist

verzoeker niet, en kan verweerder bijgevolg worden bijgetreden waar deze stelt, dat niets erop wijst dat

verzoeker, die voor en in dit land over een internationale beschermingsstatus en verblijfs- en

reisdocumenten beschikt, heden niet zou kunnen terugkeren naar en niet opnieuw zou worden

toegelaten tot Duitsland.

In het kader van de toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, kan voorts

worden gewezen op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Op 26 juni 2008 stelde het hof dat

“gezien alle EU-lidstaten partij zijn bij het EVRM, er mag van uit gegaan worden dat de

fundamentele rechten er niet geschonden worden, of op z’n minst dat de betrokkenen er over de nodige

beroepsmogelijkheden beschikken indien dit het geval moest zijn” (GwH 26 juni 2008, nr.95/2008).

Eveneens kan worden verwezen naar de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. In het arrest

van het Hof (Grote kamer) van 19 maart 2019 werd in de gevoegde zaken C-297/17, C-318/17,

C-319/17 en C-438/17 gesteld als volgt:

“83 Wat ten eerste de in punt 81 van het onderhavige arrest bedoelde situatie betreft, moet in

herinnering worden gebracht dat het Unierecht steunt op de fundamentele premisse dat elke lidstaat

met alle andere lidstaten een reeks gemeenschappelijke waarden deelt waarop de Unie berust, en dat

elke lidstaat erkent dat de andere lidstaten deze waarden met hem delen, zoals is bepaald in artikel 2

VEU. Deze premisse impliceert en rechtvaardigt dat de lidstaten er onderling op vertrouwen dat de

andere lidstaten deze waarden erkennen en het Unierecht, dat deze waarden ten uitvoer brengt, dus in

acht nemen, en dat hun respectieve nationale rechtsordes in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige

bescherming te bieden van de in het Handvest erkende grondrechten, met name in de artikelen 1 en 4

van het Handvest, waarin een van de fundamentele waarden van de Unie en haar lidstaten is

vastgelegd (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

84 Het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten is in het Unierecht van wezenlijk

belang, aangezien het de mogelijkheid biedt om een ruimte zonder binnengrenzen te verwezenlijken en

in stand te houden. Meer in het bijzonder vereist het beginsel van wederzijds vertrouwen, met name wat

de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht betreft, dat elk van de lidstaten, behoudens uitzonderlijke

omstandigheden, ervan uitgaat dat alle andere lidstaten het Unierecht en, met name, de door dat recht

erkende grondrechten in acht nemen (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 81 en aldaar

aangehaalde rechtspraak).

85 Bijgevolg moet in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden

aangenomen dat de behandeling van personen die om internationale bescherming verzoeken, in elke

lidstaat in overeenstemming is met de vereisten van het Handvest, het Verdrag van Genève en het

EVRM (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 82 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Dit is met

name het geval bij de toepassing van artikel 33, lid 2, onder a), van de procedurerichtlijn, dat in het

kader van de bij die richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke asielprocedure, een uitdrukking van het

beginsel van wederzijds vertrouwen vormt.

86 Toch kan niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in de praktijk in een bepaalde

lidstaat grote moeilijkheden ondervindt, en dat dus een ernstig risico bestaat dat personen die om

internationale bescherming verzoeken, in die lidstaat worden behandeld op een wijze die hun

grondrechten schendt (zie arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 83 en aldaar aangehaalde

rechtspraak).

87 In dit verband zij erop gewezen dat, gelet op de algemene en absolute aard van het in artikel 4

van het Handvest opgenomen verbod, dat nauw verband houdt met de eerbiediging van de menselijke

waardigheid en dat zonder enige mogelijkheid tot afwijking alle vormen van onmenselijke of

vernederende behandeling verbiedt, voor de toepassing van artikel 4 niet van belang is of de betrokken

persoon een ernstig risico loopt op een dergelijke behandeling op het moment zelf van de overdracht,

dan wel tijdens de asielprocedure of na afloop daarvan (zie naar analogie arrest van heden, Jawo,

C-163/17, punt 88).

88 Wanneer de rechter bij wie beroep wordt ingesteld tegen een besluit waarbij een nieuw verzoek

om internationale bescherming is afgewezen wegens niet-ontvankelijkheid, over gegevens beschikt die

de verzoeker heeft overgelegd om aan te tonen dat er in de lidstaat die reeds subsidiaire bescherming
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heeft verleend, een dergelijk risico bestaat, is deze rechter dan ook ertoe gehouden om op basis van

objectieve, betrouwbare, nauwkeurige en naar behoren bijgewerkte gegevens en afgemeten aan het

beschermingsniveau van de door het Unierecht gewaarborgde grondrechten, te oordelen of er sprake is

van tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn, hetzij bepaalde groepen van personen

raken (zie naar analogie arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 90 en aldaar aangehaalde

rechtspraak).

89 In dat verband dient te worden benadrukt dat de in het vorige punt van het onderhavige arrest

vermelde tekortkomingen alleen dan onder artikel 4 van het Handvest vallen – welk artikel overeenstemt

met artikel 3 EVRM en waarvan de inhoud en reikwijdte dus krachtens artikel 52, lid 3, van het Handvest

dezelfde zijn als die welke er door genoemd verdrag aan worden toegekend – wanneer die

tekortkomingen een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken, wat afhangt van alle

gegevens de zaak (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 91 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

90 Deze bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid is bereikt 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 (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 92 en aldaar

aangehaalde rechtspraak).

91 Die drempel wordt dus niet bereikt in situaties die, ook al worden zij gekenmerkt door een grote

onzekerheid of een sterke verslechtering van de levensomstandigheden van de betrokken persoon,

geen zeer verregaande materiële deprivatie meebrengen waardoor deze persoon in een situatie

terechtkomt die zo ernstig is dat zijn toestand kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of

vernederende behandeling (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 93).

92 Gelet op de vragen die in dit verband bij de verwijzende rechter rijzen, dient erop te worden

gewezen dat, in het licht van het belang van het beginsel van wederzijds vertrouwen voor het

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, schendingen van de bepalingen van hoofdstuk VII van de

kwalificatierichtlijn die niet leiden tot een schending van artikel 4 van het Handvest, de lidstaten niet

beletten de bij artikel 33, lid 2, onder a), van de procedurerichtlijn verleende bevoegdheid uit te oefenen.

93 De eveneens door de verwijzende rechter vermelde omstandigheid dat personen die subsidiaire

bescherming genieten in de lidstaat die de verzoeker een dergelijke bescherming heeft verleend, geen

bestaansondersteunende voorzieningen genieten of voorzieningen genieten die duidelijk beperkter zijn

dan die welke in andere lidstaten worden geboden, zonder dat zij evenwel anders worden behandeld

dan de onderdanen van deze lidstaat, kan alleen dan leiden tot de vaststelling dat de verzoeker er wordt

blootgesteld aan een reëel risico op een behandeling die in strijd is met artikel 4 van het Handvest,

wanneer die omstandigheid tot gevolg heeft dat die verzoeker vanwege zijn bijzondere kwetsbaarheid,

buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, zou terechtkomen in een situatie van zeer verregaande

materiële deprivatie, die beantwoordt aan de in de punten 89 tot en met 91 van het onderhavige arrest

genoemde criteria.

94 Hoe dan ook kan op basis van het enkele feit dat de sociale bescherming en/of de

levensomstandigheden gunstiger zijn in de lidstaat waar het nieuwe verzoek om internationale

bescherming is ingediend dan in de lidstaat die reeds subsidiaire bescherming heeft verleend, niet

worden geconcludeerd dat de betrokken persoon bij overdracht aan die lidstaat, zal worden blootgesteld

aan een reëel gevaar voor een behandeling die onverenigbaar is met artikel 4 van het Handvest (zie

naar analogie arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 97).”

Verzoeker dient overeenkomstig het voorgaande in casu aldus aan te tonen dat er in Duitsland sprake

zou zijn van tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn, hetzij bepaalde groepen van

personen raken, alsmede dat deze tekortkomingen, gelet op alle gegevens van de voorliggende zaak,

een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken, en dit in zulke mate dat hij zou worden

geconfronteerd met een zeer verregaande materiële deprivatie waardoor hij in een situatie zou

terechtkomen die dermate ernstig is dat zijn toestand op zich kan worden gelijkgesteld met een

onmenselijke of vernederende behandeling.

Verzoeker herhaalt in deze zijn eerder aangehaalde verklaringen omtrent zijn levensomstandigheden en

(gevreesde) problemen in Duitsland. Daarbij wijst hij op het racisme en de slechte socio-economische

situatie in dit land. Ter staving van zijn betoog, wijst hij op en citeert hij uit algemene informatie.

Uit de voorliggende landeninformatie kan in dit kader echter in het geheel niet worden afgeleid dat de

algemene situatie in Duitsland zou worden gekenmerkt door dermate structurele en verregaande
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tekortkomingen of van zulke ernstige aard zou zijn dat deze op zich volstaat om aan te tonen dat

eenieder die aldaar internationale bescherming geniet (onder meer omwille van de sociaaleconomische

omstandigheden en racistisch geïnspireerde incidenten) zou dreigen terecht te komen in of zou worden

geconfronteerd met ernstige problemen en zich daardoor zou bevinden in een situatie waarin de

voormelde, bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid is bereikt en waarin hij zou worden

geconfronteerd met een zeer verregaande materiële deprivatie die kan worden gelijkgesteld met een

onmenselijke of vernederende behandeling. Verzoeker dient zulks aldus in concreto en aan de hand van

zijn persoonlijke omstandigheden aannemelijk te maken.

Verzoeker wijst in dit kader opnieuw op de racistische incidenten waarvan hij slachtoffer werd en geeft

aan dat hij schrik had om hiervoor klacht in te dienen. Hiermee doet verzoeker echter geenszins afbreuk

aan de volgende, pertinente en terechte motieven die hieromtrent zijn opgenomen in de bestreden

beslissing:

“Wat betreft uw verklaringen dat u in Duitsland racistisch werd behandeld, dient het hierna volgende te

worden opgemerkt. U verklaarde dat u een persoonlijk probleem heeft met het racisme in Duitsland (zie

notities CGVS, p.9). U stelde dat dit racisme zowel op de werkvloer gebeurde, als op openbare

plaatsen. Zo verklaarde u dat men niet naast u wilde zitten op de trein, dat er lelijke gezichten werden

getrokken door de treinreizigers, en dat treinreizigers een aap imiteerden wanneer ze u zagen (zie

notities CGVS, p.10). U werd eveneens bijna aangereden door een auto, wanneer u te voet op weg was

van de plaats waar u voetbaltraining had naar uw huis. Op deze zelfde route werd ook eens een fles

urine naar u gegooid. Gevraagd wat het ergste incident was dat u heeft meegemaakt in Duitsland,

stelde u dat het de drie vermelde incidenten zijn op de trein en wanneer u te voet op weg was naar huis

[zie hierboven] (zie notities CGVS, p.12). Er dient echter vastgesteld dat op basis van uw verklaringen in

dit verband, niet kan worden besloten dat deze racistische bejegening als vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of als ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

beschouwd kan worden. Om tot een erkenning van de vluchtelingenstatus te leiden, dienen de

discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten dermate systematisch en ingrijpend te zijn dat

hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast, waardoor het leven in het land waar u

internationale bescherming verkreeg, in casu Duitsland, ondraaglijk wordt. Uit al het voorgaande blijkt

dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt in Duitsland dermate geviseerd en

systematisch gediscrimineerd te worden, dat u hiervoor nood zou hebben aan internationale

bescherming. Verder, dient opgemerkt dat u naliet om de politie te waarschuwen over deze incidenten.

Gevraagd of u ooit een klacht neergelegd heeft bij de politie, antwoordde u dat u niet naar de politie

ging, omdat u voor een klacht een getuige of bewijs nodig heeft (zie notities CGVS, p.12). Gevraagd of u

er met uw sociaal assistent over gesproken heeft, antwoordde u dat u niet in detail vertelde wat er

gebeurd was met u omdat hij Duits was, en u wilde niet dat hij zich niet goed zou voelen bij wat u

vertelde. U vroeg enkel of u mocht veranderen van verblijfplaats omdat u zich niet goed voelde [in de

deelstaat Hamburg], maar er werd u gezegd dat u er zeker drie jaar diende te verblijven. Gesteld dat u

toch een klacht tegen onbekenden kan indienen, en dat u geen sluitend bewijs nodig heeft om bij de

politie een klacht tegen racisme neer te leggen, antwoordde u dat u geen informatie kon vinden, omdat

u enkel informatie kreeg via andere vluchtelingen van dezelfde nationaliteit (zie notities CGVS, p.13).

U voegde eraan toe dat het moeilijk is om contact te leggen met Duitse inwoners. Echter, kan uit uw

verklaringen enkel worden afgeleid, dat het racisme dat u ervaarde niet van dergelijk ernstige aard is dat

u in België in aanmerking zou komen voor internationale bescherming. Verder, dient opgemerkt dat

u naliet om de politie te waarschuwen over de door u genoemde racistische incidenten. Dat u stelt

geen informatie te hebben verkregen over de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de politie,

draagt aan deze vaststelling niets bij. U kon immers op andere manieren informatie vergaren, en ook

uw sociaal assistent over deze incidenten – en uw wil tot het neerleggen van een klacht – inlichten.

Waar u verklaarde dat deze racistische incidenten een impact hebben gehad op uw mentale

gezondheid, dient opgemerkt, dat u voor dergelijke psychologische problemen eveneens medische zorg

kan bekomen in Duitsland, gezien u er internationale bescherming geniet.”

De Raad treedt verweerder bij waar deze oordeelt dat de door verzoeker aangehaalde incidenten

onvoldoende ernstig zijn om te kunnen spreken van vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin of

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Eveneens stelt de Raad samen

met verweerder vast dat verzoeker in het geheel niet aantoont of aannemelijk maakt dat of waarom hij

bij eventuele verdere (ernstigere) problemen geen beroep zou kunnen doen op de bescherming van de

Duitse autoriteiten.

Verzoeker alludeert verder opnieuw op de mogelijkheid dat hij aan de drank of drugs verslaafd zou

kunnen geraken in Duitsland. Ook bij het CGVS verwees hij naar andere personen die aan drank of

drugs verslaafd waren of zelfmoord pleegden en opperde hij de vrees dat hij zoals hen zou worden
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(administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.10). Dient echter vooreerst te worden

opgemerkt dat uit niets blijkt en dat verzoeker evenmin aantoont dat hij heden aan dergelijke substanties

verslaafd zou zijn of de neiging zou vertonen om zelfmoord te plegen. Evenmin toont hij aan dat of

waarom dit in de toekomst wel zo zou (dreigen te) zijn. Verzoeker kan bezwaarlijk volstaan met het

opperen van dergelijke louter hypothetische en speculatieve, toekomstige gegevens om in zijner hoofde

het bestaan van een nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken. Hoe dan ook wordt in

de bestreden beslissing in dit kader terecht gesteld:

“Wat betreft uw verklaringen dat u vreest verslaafd te worden aan alcohol of drugs, of vreest zelfmoord

te plegen, bij terugkeer naar Duitsland, dient opnieuw opgemerkt, dat u voor dergelijke psychologische

problemen hulp kan zoeken in het land alwaar u internationale bescherming verkreeg, namelijk

Duitsland. Verder, dient opgemerkt, dat gebruik van drugs of alcohol een persoonlijke keuze is, en dat

bezwaarlijk kan worden gesteld dat Duitsland u zou moeten beschermen tegen het gebruik van drugs of

alcohol, en de mogelijke verslavende effecten die deze substanties hebben.”

Met zijn eenvoudige ontkenning van deze motieven, doet verzoeker hieraan geenszins afbreuk.

Verzoeker voert voor het overige en mede gelet op het voorgaande niet één concreet en dienstig

argument aan ter weerlegging van de bestreden beslissing waar gemotiveerd wordt:

“Waar u stelde dat u in Libië, op weg naar Italië, uit een voertuig bent gevallen, dat u sindsdien

medische problemen heeft, maar nog geen medisch onderzoek heeft kunnen laten uitvoeren omdat u

geen geld genoeg heeft, dient opgemerkt, dat het gebrek aan geld in uw land van herkomst, of in het

land alwaar u internationale bescherming geniet, en andere socio-economische problemen, geenszins

een motief zijn voor het verkrijgen van internationale bescherming. In dit opzicht dient ook het hierna

volgende te worden geconcludeerd.

Als persoon die internationale bescherming geniet, geniet u binnen de Europese Unie voorts 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 heeft een beschermingsstatus in

Duitsland 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.

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

die internationale bescherming geniet, gegarandeerd zijn in Duitsland 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.

Bovenstaande vaststellingen indachtig, dient ook opgemerkt, dat een verschil in wetgeving kan optreden

tussen lidstaten van de EU in verband met condities die zijn verbonden aan een statuut van

internationale bescherming. Alwaar u stelde dat het u niet werd toegelaten om te worden overgeplaatst

naar een andere Duitse deelstaat, omdat u – volgens de wetgeving - de eerste drie jaar dat u een

beschermingsstatuut heeft verplicht bent om te verblijven in de deelstaat die u deze bescherming

verleende (zie notities CGVS, p.9-10), dient dan ook opgemerkt, dat dit verschil in wetgeving geenszins

een motief is voor het verkrijgen van internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese

Unie, in casu België. Bovendien, heeft u aangegeven dat u de reden van deze aanvraag niet duidelijk

heeft uiteengezet aan uw sociaal assistent (zie notities CGVS, p.12), waardoor bezwaarlijk kan worden

gesteld dat u alles in het werk heeft gesteld om naar een andere Duitse deelstaat te worden
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overgeheveld. Daarenboven, bleek het wel mogelijk om u te vestigen in een andere deelstaat wanneer u

in deze deelstaat werk zou vinden, en in al de kosten van transport en levensonderhoud zelf zou

voorzien. Dat u hiertoe niet in staat was vanwege een gebrek aan economische middelen, is – zoals

hierboven reeds aangehaald - geenszins een motief voor het verkrijgen van internationale bescherming

in België. Waar u verklaarde dat u niet zeker weet dat u nog steeds internationale bescherming geniet in

Duitsland, omdat aan de verlenging van het statuut van internationale bescherming in Duitsland

bepaalde voorwaarden zijn verbonden, zoals de voorwaarde dat u negen maanden dient te werken in

de eerste drie jaar dat u bescherming verwierf, of dat u in deze eerste drie jaar een bepaald niveau van

de Duitse taal moet halen (zie notities CGVS, p.6 en p.11-12), dient opgemerkt, dat hierboven reeds

werd gesteld dat een verschil in asielwetgeving tussen lidstaten van de Europese Unie geenszins een

motief is voor het verkrijgen van internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese

Unie. Bovendien, heeft u nergens aangegeven dat een weigering tot het verlengen van uw

verblijfsdocumenten in Duitsland, na een verblijf van drie jaar, betekent dat u in Duitsland

geen internationale bescherming meer zou genieten. U geeft enkel aan dat u – indien de verlenging van

uw Duitse verblijfsdocumenten na drie jaar zou worden geweigerd – u opnieuw [een soort] oranjekaart

zou ontvangen, waarmee u Duitsland niet kan verlaten (zie notities CGVS, p.12).

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 vereend niet meer geldig

zijn, iets 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 Duitsland, 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. 184 987).”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze

niet dienstig aanvecht, onverminderd gelden.

De Raad herhaalt te dezen dat Duitsland als EU-lidstaat gebonden is aan het EU-acquis dat voorziet in

(minimum)normen inzake rechten en voordelen die verbonden zijn aan verzoekers beschermingsstatus

en waarvan hij gebruik kan maken. Aldus kan er worden vanuit gegaan dat de fundamentele rechten

van de verzoekende partij er verzekerd zijn, dat de geboden bescherming in wezen doeltreffend is, dat

Duitsland het non-refoulement beginsel naleeft en dat de levensstandaard van de verzoekende partij in

Duitsland niet gekwalificeerd kan worden als zijnde vervolging of ernstige schade. Verzoeker slaagt er,

mede gelet op het voorgaande, geenszins in om het tegendeel aan te tonen. Hij toont niet concreet aan

dat de levensomstandigheden waarin hij in Duitsland vertoefde een schending uitmaakten van zijn

fundamentele rechten en brengt geen argumenten bij 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 in zijner hoofde en ten overstaan van Duitsland. Er zijn evenmin aanwijzingen dat de

verzoekende partij verhinderd zou zijn om opnieuw tot het grondgebied van Duitsland te worden

toegelaten. Verzoekers situatie als persoon die internationale bescherming geniet verschilt bovendien

fundamenteel van de situatie van de persoon die om internationale bescherming verzoekt. Als persoon

die internationale bescherming geniet, heeft hij binnen de EU immers een specifieke bescherming tegen

refoulement. Overeenkomstig het recht van de EU zijn er ook een verblijfsrecht en diverse rechten en

voordelen op het gebied van toegang tot werk, sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs,

huisvesting en integratie verbonden met zijn status. Het feit dat de algemene economische toestand in

de lidstaten van de EU verschillend is, ondermijnt deze vaststelling niet. Niet alle ingezetenen van de

EU hebben een gelijkwaardige toegang tot huisvesting, werk en andere sociale infrastructuren. Dit geldt

ook voor personen die internationale bescherming binnen de EU genieten. De vaststelling dat er
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verschillen bestaan tussen de lidstaten van de EU in de toekenning van rechten aan personen die

internationale bescherming genieten, en de mate waarin zij deze rechten kunnen doen gelden, houdt in

hoofde van de verzoekende partij op zich geen vervolging in overeenkomstig artikel 48/3 van de

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

Vreemdelingenwet.

De door verzoeker neergelegde documenten kunnen omwille van de in de bestreden beslissing

aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of

betwist, tot slot geen afbreuk doen aan het voorgaande.

3.14. Gelet op het voorgaande, heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

met recht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van verzoekers verzoek om internationale bescherming

op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet en dient het beroep te worden

verworpen.

3.15. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

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

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


