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nr. 247 740 van 19 januari 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 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 Iraanse nationaliteit te zijn, op 28 juni 2020 heeft

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

10 juni 2020.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 10 juli 2020 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 januari

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KAÇAR 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

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Shiraz (Iran) en beschikt u over de Iraanse nationaliteit. U

ontvluchtte Iran in april 2013 omwille van problemen met een medewerker van de Iraanse autoriteiten

die u verplichtte om seksuele betrekkingen met hem te hebben. Omwille van deze problematiek verliet u

Iran aan de hand van een Italiaans visum geregeld door een smokkelaar. Vervolgens diende u in april

2013 in Oostenrijk een verzoek om internationale bescherming in. Aangezien Italië verantwoordelijk was

voor de behandeling van uw verzoek om internationale bescherming werd u in januari 2014 naar Italië

overgebracht. In augustus 2014 werd u er de vluchtelingenstatus toegekend en kreeg u

verblijfsdocumenten. In november 2014 diende u het Italiaanse opvangcentrum waar u tot dan verbleef

te verlaten. U werd hierna aan uw lot overgelaten: u vond geen onderdak en u voelde zich, gezien u een
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aantal keer werd aangevallen, op straat niet meer veilig. In juni 2015 besloot u, op aanraden van een

kennis, naar een ander Europees land te reizen. U reisde naar België, waar u een verzoek om

internationale bescherming indiende op 31 juli 2015. Op 26 februari 2016 nam het Commissariaat-

generaal een beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw verzoek. Er werd immers

vastgesteld dat uw verzoek nietontvankelijk was gezien u als vluchteling werd erkend in Italië en u niet

aannemelijk maakte dat u bij terugkeer naar Italië een vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade zou hebben. Er werd aangestipt dat uw fundamentele rechten als vluchteling verzekerd

zijn in Italië, dat Italië het non-refoulement beginsel naleeft en dat uw levensomstandigheden er niet als

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

Verdrag van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Tegen deze beslissing ging u niet in

beroep. Op 11 september 2017 diende u een tweede verzoek om internationale bescherming in in

België. U herhaalde dat de levensomstandigheden in België beter zijn dan in Italië. U voegde hier

bovendien aan toe dat u sinds 23 april 2015 een relatie heeft met A.N.D. (…) (O.V. 7.514.614), een

erkend Iraans vluchteling, bij wie u inwoonde en met wie u wilde huwen. Het Commissariaat-generaal

nam op 6 oktober 2017 een weigeringsbeslissing aangaande uw tweede verzoek gezien u geen nieuwe

elementen aangebracht had die de kans op internationale bescherming in uw hoofde aanzienlijk groter

maakten. U ging hiertegen niet in beroep. U reisde naar Italië om er een bewijs te verkrijgen waaruit

blijkt dat u niet gehuwd bent. U verbleef er een week bij een vriend. Op 17 september 2018 diende u in

België een derde verzoek om internationale bescherming in. U herhaalt in het kader van onderhavig

verzoek uw vrees om in Italië op straat te moeten slapen. Ook geeft u aan dat uw problemen in Iran nog

steeds actueel zijn. Toen uw ouders in juli 2018 bij u op bezoek kwamen vertelde uw vader dat ze lastig

gevallen werden door de man die politieagent is. U bent intussen verloofd met A.N.D. (…) en u woont bij

hem in. Deze woning werd zwaar beschadigd door een brand in het huis van de buurvrouw. U was

destijds zwanger maar kreeg later een miskraam. U kreeg hierdoor stress. In het kader van uw huidige

verzoek om internationale bescherming legt uw shenasnameh en een bewijs van burgerlijke staat,

uitgereikt door een Iraanse overheidsinstelling, neer.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt. Betreffende de verklaringen die u aflegde in het kader van uw eerste

verzoek om internationale bescherming in België aangaande uw psychologische problemen (notities

persoonlijk onderhoud 1e VIB, d.d. 12 januari 2016, p.3 en 4) dient te worden vastgesteld dat uit het

verloop van de behandeling van uw vorige verzoeken niet blijkt dat uw psychische gezondheidstoestand

u ervan weerhouden heeft om coherente verklaringen af te leggen of dat uw mentale problemen van die

aard zijn dat zij u zouden verhinderen om op volwaardige, functionele en zelfstandige wijze aan de

procedure deel te nemen en uw motieven naar behoren uiteen te zetten. U slaagde er immers steeds in

om uw motieven uiteen te zetten. In het kader van onderhavige procedure brengt u voorts geen stukken

aan waaruit blijkt dat u uw mentale problematiek nog actueel is. Bij de vragenlijst over uw procedurele

noden in het kader van uw huidige verzoek gaf u bovendien aan dat er geen elementen of

omstandigheden zijn die uw deelname aan de procedure van uw verzoek om internationale

bescherming kunnen bemoeilijken (Vragenlijst bijzondere procedure noden DVZ d.d. 18 oktober 2018,

punt 1). Dat u een miskraam had en hierdoor stress kreeg (verklaring volgend verzoek d.d. 18 oktober

2018, punt 15), doet hieraan geen afbreuk. Uit niets blijkt immers dat uw deelname aan de gebruikelijke

procedure hierdoor in het gedrang komt, noch kan hier uit afgeleid worden dat u hierdoor uw motieven

niet zou kunnen toelichten. Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze

worden aangenomen dat uw rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden

evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige verzoek steunt op motieven die u naar

aanleiding van uw vorige verzoeken hebt uiteengezet. In dit verband dient vooreerst benadrukt te

worden dat uw eerste verzoek op 26 februari 2016 door het Commissariaat-generaal werd afgesloten

met een beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw verzoek. Er werd immers vastgesteld

dat uw verzoek niet-ontvankelijk was gezien u als vluchteling werd erkend in Italië en u niet aannemelijk
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maakte dat u bij terugkeer naar Italië een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

zou hebben. Er werd aangestipt dat uw fundamentele rechten als vluchteling verzekerd zijn in Italië, dat

Italië het non-refoulement beginsel naleeft en dat uw levensomstandigheden er niet als onmenselijk of

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

Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. U ging tegen deze beslissing niet in beroep

waardoor de beoordeling ervan vaststaat, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden

vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet,

dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in België in aanmerking

komt. Naar aanleiding van uw tweede verzoek om internationale bescherming bracht u evenwel geen

dergelijke elementen aan. Evenmin is dit het geval in onderhavig verzoek.

Er dient vastgesteld te worden dat u zich beperkt tot een loutere herhaling van uw vrees om in Italië op

straat te belanden zonder uw beweringen in dit verband verder in concreto toe te lichten (verklaring

volgend verzoek d.d. 18 oktober 2018, punt 18). Uw verklaringen doen bijgevolg geenszins afbreuk aan

de gedane vaststellingen in het kader van uw eerste verzoek.

Betreffende de door u aangehaalde problemen in België - het afbranden van uw huis, de moeilijkheden

met betrekking tot werk, studie en het leven in de illegaliteit -, en de door u aangehaalde problemen in

Iran – u gaf aan dat uw problemen in Iran nog steeds actueel zijn en dat u van uw vader vernam dat ze

lastig gevallen waren (verklaring volgend verzoek d.d. 18 oktober 2018, punt 15) -, dient opgemerkt dat

deze geenszins betrekking hebben op de beoordeling van uw vrees bij een eventuele terugkeer naar

Italië, alwaar, zoals aangestipt, uw fundamentele rechten als erkend vluchteling verzekerd zijn.

Aangaande uw relatie met A.N.D. (…) werd in het kader van uw tweede verzoek reeds gesteld dat het

feit dat u een relatie heeft met deze man en met hem samenwoont een motief van louter persoonlijke

aard is dat geen verband houdt met de vluchtelingenconventie, noch met de bepalingen van subsidiaire

bescherming. Dat jullie intussen verloofd zijn en wensen te trouwen (verklaring volgend verzoek d.d. 18

oktober 2018, punt 12, 15) werpt geen nieuw licht op deze zaak.

De door u in het kader van onderhavig verzoek neergelegde documenten tonen enkel uw identiteit,

nationaliteit en uw burgerlijke staat aan en zijn bijgevolg niet van die aard dat ze bovenstaande

argumentatie kunnen weerleggen.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

C. Conclusie

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

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledig administratief dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar voornoemde

Europese lidstaat (supra) waar hij/zij internationale bescherming heeft gekregen, het non-

refoulementbeginsel in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet schendt. Er

bestaan daarentegen elementen waaruit blijkt dat een verwijdering of terugdrijving naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf (zie supra) het non-refoulementbeginsel zou kunnen schenden in

het licht van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de “schending van Dublin criteria: gezinslid”.

Verzoekster voert in dit kader aan:

“Uit het feitenrelaas blijkt omstandig dat het verzoek van verzoekster tot internationale bescherming in

België kan behandeld worden.

CGVS heeft niet-ontvankelijk verklaard.
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Volgens de Dublin-criteria kan het verzoek weldegelijk in België behandeld worden op basis van art. 2

Dublinverordering : GEZINSLID /PARTNERSCHAP.

(…)

https://www.agii.be/thema/verbliifsrecht-uitwiizing-reizen/asiel-internationale-bescherming/hoeverloopt-

de-asielprocedure/dublin-onderzoek

De echtgenoot van verzoekster is een erkende vluchteling in België uit Iran. Zie attest van getuigschrift

van woonst stuk nr. 17 .

Bijgevolg kan de aanvraag van verzoekster in alle aspecten weldegelijk in België worden behandeld.

De hiërarchische volgorde van de landen die bevoegd zijn om het verzoek te behandelen is zeer

duidelijk:

"LIDSTAAT WAAR EEN GEZINSLID AANWEZIG IS".

Aangezien de echtgenoot van verzoekster in België woonachtig is als een erkende vluchteling, kan

verzoekster moeilijk terug naar Italië gaan...

Verzoekster kan haar verblijfsrecht niet bekomen via de gezinshereniging daar de inkomsten van haar

partner niet hoog genoeg zijn. Het is zeer moeilijk voor verzoekster, haar onzekere toestand heeft ook

effecten op haar gezondheid.

Besluitend dient te worden gesteld dat op basis van de Dublin-criteria, nl. huwelijk met een erkend

vluchteling die in België woonachtig is en een volwaardig GEZINSLID is, België als staat bevoegd maakt

om haar aanvraag te behandelen.”

2.2. Verzoekster beroept zich in een tweede middel op de “schending van art.8 EVRM: bescherming van

gezin”.

Verzoekster stelt dat verweerder door de bestreden beslissing te nemen artikel 8 EVRM, dat de

bescherming van haar gezin waarborgt, schendt. “Door de beslissing van CGVS dient verzoekster naar

Italië te gaan, terwijl verzoekster hier in België is gehuwd. Het uit elkaar trekken van de partners is een

schending van art. 8 EVRM, bescherming van het gezin.

Verzoekster is bereid om zich ten dienste te stellen van uw onderzoek hieromtrent.”

2.3. Verzoekster vraagt op basis van het voorgaande om “te beslissen dat België weldegelijk het

bevoegde land is voor de behandeling van het verzoek tot internationale bescherming van verzoekster.

Waar nodig verzoekster toe te laten om vertaling van documenten toe te voegen aan haar dossier.

Dienvolgens te beslissen rekening houdend met alle elementen uit het dossier en voorgelegde stukken,

dat verzoekster recht heeft op internationale bescherming als erkende vluchteling.

Verzoekster uit te nodigen voor verhoor alvorens recht te doen”.

2.4. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift:

“2. Aangifte van verblijfsverandering bij stad Gent en melding bij CGVS per e-mail

3. Foto's van verzoekster in de modeblad verbonden aan bedrijf Prevaneh Design

4. E-mailbericht van PERVANEH DESIGN dd. 28 maart 2012

5. Stalkingsberichten in het Perzisch van de hoofdcommissaris die verzoekster mishandeld en verkracht

heeft

6. E-mailbericht van huisgenoot van verzoekster uit Iran

7. Medische dossier verzoekster, spoedarts in Oostenrijk Baden, dd. 25.04.2013

8. Vastgestelde diagnose van verzoekster in Oostenrijk dd. 11.09.2013

9. Attesten van Diakonie, Flüchtlingsdienst Zentrum für Interkulturelle Psychotherapie dd. 04.11.2013

10. Attest van erkenning als vluchteling Roma dd. 02.07.2014

11. Deelcertificaat Nederlandse cursus dd 25.01.2018

12. Medische attest verzoekster dd. 10.07.2018

13. Ontvangstbewijs van de verklaring tot wettelijke samenwoning dd. 25.05.2018

14. Interventieverslag van de brand in het appartement dd. 7 juli 2018

15. Attest van zwangerschap dd. 28.08.2018

16. Loonfiche van verzoekster van augustus 2018 tot maart 2020

17. Getuigschrift van woonst van verzoekster waaruit haar huwelijk officieel is ingeschreven

18. Kopie uit het huwelijksboekje

19. Getuigschrift gezinssamenstelling dd. 26.05.2020”.



RvV X - Pagina 5

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Dient, waar verzoekster in haar voorliggende verzoekschrift vraagt om haar “uit te nodigen voor

verhoor alvorens recht te doen”, vooreerst te worden opgemerkt dat, nog daargelaten dat zij in het

geheel niet preciseert of concretiseert waarom en waarover zij dan wel zou wensen te worden gehoord,

de procedure voor de Raad overeenkomstig artikel 39/60, eerste lid van de voormelde wet van 15

december 1980 (Vreemdelingenwet) schriftelijk verloopt. Overeenkomstig het tweede lid van voormeld

artikel mogen verzoekster en haar advocaat bovendien hun opmerkingen ter terechtzitting mondeling

voordragen. Geen andere middelen mogen daarbij worden aangevoerd dan die welke in het

verzoekschrift uiteengezet zijn. Verzoekster had gelet op voormeld wetsartikel middels het onderhavige

verzoekschrift de nodige verduidelijkingen kunnen en moeten doen.

3.2. Inzake het eerste, door verzoekster aangevoerde middel, dient verder te worden opgemerkt dat dit

iedere juridische en feitelijke grondslag mist. In tegenstelling met wat verzoekster tracht te laten

uitschijnen, wordt er in de bestreden beslissing immers geen onderzoek gevoerd naar, toepassing

gemaakt van of oordeel geveld op grond van de Dublin-criteria waarnaar verzoekster verwijst en wordt

hierin niet besloten dat België niet het bevoegde land is voor de beoordeling van het verzoek om

internationale bescherming van verzoekster.

Wel is de bestreden beslissing geschraagd op artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. Deze

bepaling luidt als volgt:

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°,

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek

ontvankelijk.

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2

bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek

rechtvaardigen”.

3.3. Inzake het tweede door verzoekster aangevoerde middel, waarin verzoekster stelt dat zij, indien zij

naar Italië zou (moeten) gaan, gescheiden zou worden van haar echtgenoot en dat artikel 8 EVRM

daardoor geschonden is, dient verder te worden opgemerkt dat verzoekster met haar betoog ter zake op

een verdoken manier en geheel ten onrechte een gezinshereniging met haar echtgenoot tracht te

bekomen. Het doel van het verzoek om internationale bescherming bestaat er immers geenszins uit om

het recht op eerbiediging van het gezin en gezinsleven te horen bevestigen doch wel om na te gaan of

de vreemdeling bescherming nodig heeft tegen mogelijke vervolging in het land van herkomst omwille

van één van de in het Verdrag van Genève vermelde gronden (artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet) of

ingevolge het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming (artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet).

De schending van artikel 8 van het EVRM wordt dan ook niet dienstig opgeworpen. De Raad doet in het

kader van onderhavig beroep namelijk noch uitspraak over een terugleidings- of verwijderingsmaatregel,

noch over burgerlijke rechten of de gegrondheid van een strafvervolging. Hij beschikt over een

gebonden bevoegdheid en gaat louter na of in hoofde van verzoekster al dan niet is voldaan aan de

voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming.

3.4. Voorts dient te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing ten aanzien van verzoekster en

met betrekking tot de vraag of in haren hoofde bijzondere procedurele noden konden worden

vastgesteld terecht wordt gesteld:

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt. Betreffende de verklaringen die u aflegde in het kader van uw eerste
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verzoek om internationale bescherming in België aangaande uw psychologische problemen (notities

persoonlijk onderhoud 1e VIB, d.d. 12 januari 2016, p.3 en 4) dient te worden vastgesteld dat uit het

verloop van de behandeling van uw vorige verzoeken niet blijkt dat uw psychische gezondheidstoestand

u ervan weerhouden heeft om coherente verklaringen af te leggen of dat uw mentale problemen van die

aard zijn dat zij u zouden verhinderen om op volwaardige, functionele en zelfstandige wijze aan de

procedure deel te nemen en uw motieven naar behoren uiteen te zetten. U slaagde er immers steeds in

om uw motieven uiteen te zetten. In het kader van onderhavige procedure brengt u voorts geen stukken

aan waaruit blijkt dat u uw mentale problematiek nog actueel is. Bij de vragenlijst over uw procedurele

noden in het kader van uw huidige verzoek gaf u bovendien aan dat er geen elementen of

omstandigheden zijn die uw deelname aan de procedure van uw verzoek om internationale

bescherming kunnen bemoeilijken (Vragenlijst bijzondere procedure noden DVZ d.d. 18 oktober 2018,

punt 1). Dat u een miskraam had en hierdoor stress kreeg (verklaring volgend verzoek d.d. 18 oktober

2018, punt 15), doet hieraan geen afbreuk. Uit niets blijkt immers dat uw deelname aan de gebruikelijke

procedure hierdoor in het gedrang komt, noch kan hier uit afgeleid worden dat u hierdoor uw motieven

niet zou kunnen toelichten. Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze

worden aangenomen dat uw rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden

evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen.”

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven in het kader van de door haar uiteengezette

middelen niet één concreet en dienstig argument aan.

Waar zij in het feitenrelaas gewag maakt van haar medische en psychische behandeling in de periode

2013 en ter staving hiervan wijst op de bij het verzoekschrift gevoegde documenten, dient voorts te

worden opgemerkt dat deze psychische problemen en behandeling, zoals blijkt uit het voorgaande en

de in het administratief dossier opgenomen stukken, reeds genoegzaam werden beoordeeld en in

rekening gebracht in het kader van de vorige verzoeken om internationale bescherming van

verzoekster, alsmede dat hieruit in het geheel niets kan worden afgeleid omtrent de actualiteit van

verzoeksters mentale problematiek. Bijgevolg kan verzoekster met haar verwijzing naar het voorgaande

geenszins afbreuk doen aan de voormelde motieven.

In zoverre verzoekster in het aangevoerde feitenrelaas daarnaast wijst op een attest van 10 juli 2018 en

poneert dat hieruit zou blijken dat zij nog steeds zelfmoordpogingen onderneemt, dient vooreerst te

worden opgemerkt dat, zo verzoekster dit attest daadwerkelijk relevant achtte voor de behandeling en

de beoordeling van haar huidige verzoek om internationale bescherming, niet kan worden ingezien

waarom zij dit attest niet reeds veel eerder overmaakte en dit niet voorlegde aan de DVZ wanneer zij

aldaar in oktober 2018 haar verklaring volgend verzoek aflegde. Daarenboven dient te worden

vastgesteld dat uit het betreffende attest niet eenduidig blijkt dat of in welke mate verzoekster heden nog

zou kampen met zelfmoordneigingen. Hierin wordt dienaangaande immers enkel gesteld dat er in

hoofde van verzoekster sprake is van een “persoonlijk anamnese met suïcidepoging (22/08/2017 - *)”.

Uit het attest in kwestie kan dan ook geenszins worden afgeleid dat verzoekster in het kader van de

behandeling van het voorliggende verzoek om internationale bescherming en tot op heden zou hebben

gekampt en zou kampen met ernstige psychische problemen; laat staan dat hieruit zou kunnen worden

afgeleid dat deze problemen van zulke aard zouden zijn dat zij haar ertoe verhinder(d)en om haar

procedure internationale bescherming te doorlopen en in dit kader volwaardige verklaringen af te

leggen.

Ook het attest dat verzoekster neerlegt ter staving van haar misgelopen zwangerschap bevat niet één

element dat hierop wijst.

Daarenboven verklaarde verzoekster in haar verklaring bijzondere procedurele noden bij de DVZ in het

kader van het onderhavige verzoek om internationale bescherming in oktober 2018 zelf uitdrukkelijk en

duidelijk dat er geen elementen of omstandigheden zijn die haar deelname aan deze procedure en het

vertellen van haar verhaal kunnen bemoeilijken. Bovendien laat verzoekster in deze na om in haar

verzoekschrift ook maar enige verdere duiding of precisering te verstrekken. Zij toont niet in concreto

aan dat, waar of op welke wijze haar medische en psychische problemen van invloed zouden zijn

(geweest) op haar verklaringen. Evenmin toont zij aan de hand van concrete elementen of argumenten

aan dat, waar of hoe dit van invloed zou zijn geweest op de inhoud van de bestreden beslissing en

motivering.

Bijgevolg toont verzoekster niet aan dat er bijkomende steunmaatregelen hadden moeten worden

genomen. Evenmin preciseert zij waaruit deze steunmaatregelen dan wel hadden moeten bestaan.
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Verder duidt zij niet hoe dit van invloed had kunnen zijn op de behandeling van haar verzoek om

internationale bescherming of de in de bestreden beslissing gedane beoordeling.

3.5. In het licht van voormeld artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, wordt in de bestreden

beslissing, mede gelet op hetgeen voorafgaat, verder met recht gemotiveerd:

“Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige verzoek steunt op motieven die u naar

aanleiding van uw vorige verzoeken hebt uiteengezet. In dit verband dient vooreerst benadrukt te

worden dat uw eerste verzoek op 26 februari 2016 door het Commissariaat-generaal werd afgesloten

met een beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw verzoek. Er werd immers vastgesteld

dat uw verzoek niet-ontvankelijk was gezien u als vluchteling werd erkend in Italië en u niet aannemelijk

maakte dat u bij terugkeer naar Italië een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

zou hebben. Er werd aangestipt dat uw fundamentele rechten als vluchteling verzekerd zijn in Italië, dat

Italië het non-refoulement beginsel naleeft en dat uw levensomstandigheden er niet als onmenselijk of

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

Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. U ging tegen deze beslissing niet in beroep

waardoor de beoordeling ervan vaststaat, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden

vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet,

dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in België in aanmerking

komt. Naar aanleiding van uw tweede verzoek om internationale bescherming bracht u evenwel geen

dergelijke elementen aan. Evenmin is dit het geval in onderhavig verzoek.

Er dient vastgesteld te worden dat u zich beperkt tot een loutere herhaling van uw vrees om in Italië op

straat te belanden zonder uw beweringen in dit verband verder in concreto toe te lichten (verklaring

volgend verzoek d.d. 18 oktober 2018, punt 18). Uw verklaringen doen bijgevolg geenszins afbreuk aan

de gedane vaststellingen in het kader van uw eerste verzoek.

Betreffende de door u aangehaalde problemen in België - het afbranden van uw huis, de moeilijkheden

met betrekking tot werk, studie en het leven in de illegaliteit -, en de door u aangehaalde problemen in

Iran – u gaf aan dat uw problemen in Iran nog steeds actueel zijn en dat u van uw vader vernam dat ze

lastig gevallen waren (verklaring volgend verzoek d.d. 18 oktober 2018, punt 15) -, dient opgemerkt dat

deze geenszins betrekking hebben op de beoordeling van uw vrees bij een eventuele terugkeer naar

Italië, alwaar, zoals aangestipt, uw fundamentele rechten als erkend vluchteling verzekerd zijn.

Aangaande uw relatie met A.N.D. (…) werd in het kader van uw tweede verzoek reeds gesteld dat het

feit dat u een relatie heeft met deze man en met hem samenwoont een motief van louter persoonlijke

aard is dat geen verband houdt met de vluchtelingenconventie, noch met de bepalingen van subsidiaire

bescherming. Dat jullie intussen verloofd zijn en wensen te trouwen (verklaring volgend verzoek d.d. 18

oktober 2018, punt 12, 15) werpt geen nieuw licht op deze zaak.

De door u in het kader van onderhavig verzoek neergelegde documenten tonen enkel uw identiteit,

nationaliteit en uw burgerlijke staat aan en zijn bijgevolg niet van die aard dat ze bovenstaande

argumentatie kunnen weerleggen.”

Verzoekster voert ter weerlegging van de voormelde motieven in het kader van de door haar

aangevoerde middelen blijkens een lezing van het verzoekschrift niet één concreet en dienstig argument

aan.

Wel maakt zij in het feitenrelaas in het verzoekschrift gewag van een aantal stukken en documenten en

voegt zij deze bij het verzoekschrift.

Wat betreft de reeds hoger aangehaalde medische attesten en het attest inzake haar misgelopen

zwangerschap, kan daarbij worden opgemerkt dat reeds hoger bleek dat hieruit niet blijkt dat

verzoekster heden kampt met al dan niet ernstige medische of psychische problemen. Hoe dan ook kan

in dit kader worden opgemerkt dat verzoekster in het geheel niet aannemelijk maakt of aantoont dat zij,

zo zij hieraan al nood zou hebben, in dit kader in Italië, alwaar zij de vluchtelingenstatus heeft, geen

toegang zou hebben tot de gezondheidszorg. Zo toch aangenomen zou kunnen worden dat haar

toegang tot de gezondheidszorg ondanks de rechten waarover zij beschikt en die aan haar
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internationale beschermingsstatus verbonden zijn bemoeilijkt zou worden of onmogelijk zou worden

gemaakt, quod non, dan nog dient verder te worden opgemerkt dat verzoekster geenszins aantoont dat

dit (louter) zou kunnen worden toegeschreven aan haar hoedanigheid van begunstigde van

internationale bescherming of nationaliteit. Evenmin toont zij, zo zulks al aannemelijk zou zijn, aan dat

zij in dit kader haar rechten in Italië niet zou kunnen afdwingen aan de hand van de mogelijkheden die

de vigerende Italiaanse wetgeving en de Europese regelgeving haar daartoe biedt. Verzoekster toont,

mede gelet op de vaststelling dat zij niet concreet aantoont dat haar moeilijkheden of beperkingen in dit

kader anders zouden zijn dan deze waarmee de overige Italiaanse onderdanen worden geconfronteerd,

aldus niet aan dat de medische problemen in haren hoofde op zich vervolging zouden uitmaken of dat

zij op basis hiervan vervolging zou riskeren. Evenmin toont verzoekster middels enig begin van bewijs

aan dat dergelijke vervolging of een mogelijk gebrek aan adequate behandeling enig verband zou

houden met één van de in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet bepaalde vervolgingsgronden. Verder dient te worden opgemerkt dat deze

problemen gelet op het bepaalde in artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet geen verband houden

met de criteria zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming

en dat zij zich voor wat betreft de beoordeling van deze medische elementen dient te richten tot de

geëigende procedure.

Hoe de stukken inzake verzoeksters activiteiten, problemen en vrees in Iran te dezen enige relevantie

zouden (kunnen) vertonen, een weerslag zouden kunnen hebben op haar situatie in Italië en een ander

licht zouden kunnen werpen op de reeds in het kader van haar eerdere verzoeken om internationale

bescherming gedane beoordeling dienaangaande, kan verder niet worden ingezien en wordt door

verzoekster niet uitgewerkt.

Uit het attest inzake haar erkenning als vluchtelingenstatus in Italië, dat reeds in het dossier was

opgenomen, blijkt enkel dat aan verzoekster aldaar de vluchtelingenstatus werd toegekend.

De stukken inzake verzoeksters aangifte van verblijfsverandering, het deelcertificaat inzake haar

deelname aan een Nederlandse taalcursus, de stukken inzake de woningbrand in het appartement van

verzoekster in juli 2018 en de documenten inzake verzoeksters wettelijke samenwoning, huwelijk, adres,

gezinssamenstelling en inkomen, bevatten tot slot geen gegevens die relevant zijn ter beoordeling van

verzoeksters situatie in Italië, die afbreuk kunnen doen aan de reeds in het kader van haar eerdere

verzoeken om internationale bescherming gedane beoordeling dienaangaande en die enige relevantie

vertonen voor de beoordeling van het voorliggende verzoek.

3.6. In acht genomen hetgeen voorafgaat, brengt verzoekster geen nieuwe elementen aan die de kans

aanzienlijk groter maken dat zij voor de erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

Derhalve heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in de bestreden

beslissing ten aanzien van verzoekster terecht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van haar (volgend)

verzoek om internationale bescherming en dient het beroep te worden verworpen.

4. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien januari tweeduizend eenentwintig

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


