
RvV X Pagina 1 van 8

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.265 van 30 maart 2009
in de zaak X II

In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Afghaanse nationaliteit, op 15 oktober 2008 heeft
ingediend om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van
de beslissing van de gemachtigde van de minister van 16 september 2008 tot weigering van
verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 quater), van de beslissing van
16 september 2008 tot het vasthouden in een welbepaalde plaats en van de vordering van
29 september 2008 tot heropsluiting.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 26 februari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25
maart 2009.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van advocaat J. JOST, die verklaart
in opvolging van advocaat O. LALLEMEND te verschijnen voor de verzoekende partij en van
advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Verzoekende partij vraagt op 5 mei 2008 de erkenning van de hoedanigheid van
vluchteling aan. Uit het Eurodacverslag van 5 mei 2008 blijkt dat verzoekende partij reeds op
5 november 2007 was geregistreerd in Griekenland onder de naam F.T.

1.2. Op 6 juni 2008 wordt om overname verzocht aan de Griekse autoriteiten op basis van
artikel 10, punt 1 van de Europese Verordening 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003
tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk
is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij
een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Verordening 343/2003).
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1.3. Op 18 juli 2008 willigen de Griekse autoriteiten, in toepassing van artikel 10, punt 1 van
de Verordening 343/2003, het overnameverzoek in.

1.4. Op 16 september 2008 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing tot
weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter
kennis gebracht op 16 september 2008. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als
volgt:

“(…)
In uitvoering van artikel 71/3, §3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door
het koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007,
wordt het verblijf in het Rijk geweigerd.
(…)

REDEN VAN DE BESLISSING:

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Griekse
autoriteiten toekomt, met toepassing van art. 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van
art. 10.1 van de Europese Verordening (EG) 343/2003.
Betrokkenen heeft in november 2007 de buitengrenzen van de lidstaten overschreden via Griekenland
zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste documenten en de Griekse overheid heeft op datum
van 18/07/2008 ingestemd met de vraag tot overname van bovengenoemde persoon.
Betrokkene verklaart dat hij Afghanistan heeft verlaten en dat hij met de hulp van een smokkelaar via
Iran en Turkije naar België is gereisd. Hij verklaart dat hij onderweg nergens werd tegengehouden en
dat zijn vingerafdrukken nergens werden afgenomen.
Uit het Eurodacverslag van 05/05/2008 blijkt dat betrokkene wel degelijk op 05/11/2007 in Griekenland
werd tegengehouden en dat er zijn vingerafdrukken worden genomen.
Betrokkene heeft vrijwillig Griekenland verlaten en is naar België gekomen waar hij op 05/05/2008
asiel heeft aangevraagd op de dienst Vreemdelingenzaken.
Op 06/06/2008 werd een overnameverzoek op basis van art. 10§1 van de Dublin Verordening aan de
Griekse autoriteiten verstuurd. Op 18/07/2008 heeft Griekenland zijn formeel akkoord gegeven tot
overname van betrokkene.
De Griekse autoriteiten bevestigen zeer uitdrukkelijk dat betrokkene een asielaanvraag kan indienen
bij zijn terugkeer in Griekenland. Griekenland heeft de Conventie van Genève dd. 28/07/1951
ondertekend en neemt net als België een beslissing over een asielaanvraag op basis van deze
Conventie en beslist op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in een
asielverzoek. Bovendien geeft betrokkene geen enkele informatie over een niet correcte of
onmenselijke behandeling door de Griekse autoriteiten. Betrokkene kan dus niet aannemelijk maken
dat er een reëel risico bestaat dat Griekenland hem zal repatriëren en dat hij als dusdanig zal
blootgesteld worden aan een behandeling die strijdig is met art. 3 EVRM. De Griekse autoriteiten
zullen bovendien tenminste vijf werkdagen vooraf in kennis gesteld worden van de overdracht van
betrokkene, zodat aangepaste opvang kan voorzien worden.
Betrokkene heeft geen specifieke elementen aangehaald waarom zijn asielaanvraag in België
behandeld zou moeten worden.
Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België of elders in Europa.
Betrokkene verklaart ook geen gezondheidsproblemen te hebben. Er is derhalve geen concrete basis
om de asielaanvraag van betrokkene in België te behandelen op grond van art. 3§2 of art. 15 van de
Verordening.
Bijgevolg moet betrokkene het grondgebied van het Rijk verlaten en zal hij overgedragen worden aan
de bevoegde Griekse autoriteiten.”

1.5. Op 16 september 2008 neemt de gemachtigde van de minister tevens de beslissing tot
het vasthouden in een welbepaalde plaats, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op
dezelfde dag. Dit is de tweede bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Gelet op artikel 51/5, §3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van
6 mei 1993 en gewijzigd bij de wet van 15 september 2006,
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(…)
Overwegende
-dat betrokkene het voorwerp uitmaakt van een akkoord tot terugname met Griekenland dd
18/07/2008;
-dat bleek dat betrokkene reeds op 15 november 2007 in Griekenland werd tegengehouden en zijn
vingerafdrukken werden genomen;
-dat betrokkene na confrontatie met het Hit Eurodac Rapport nog steeds ontkende ooit in Griekenland
te zijn geweest en er nooit vingerafdrukken werden genomen;
-hieruit dus kan geconcludeerd worden dat de betrokkene er niet voor terugdeinst om bewust
leugenachtige verklaringen af te leggen tegenover de Belgische asielinstanties;
-er geen geloof gehecht kan worden aan een eventuele belofte van de betrokkene om zich aan te
bieden om terug te keren naar de voor de behandeling van zijn asielaanvraag verantwoordelijke
lidstaat;
-dat betrokkene Griekenland vrijwillig verliet om naar België te reizen en verklaarde dat België zijn
reisdoel was omdat hij onderweg had vernomen dat België een beter land is voor vluchtelingen;
-dat dit het vermoeden doet rijzen dat betrokkene geen vrijwillig gevolg zal geven aan de beslissing
van weigering tot verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten en zich vrijwillig zal begeven naar
het land dat verantwoordelijk is voor zijn asielaanvraag, namelijk Griekenland dat in zijn beslissing dd.
18/07/2008 uitdrukkelijk de garanties geeft dat betrokkene bij zijn terugkeer in Griekenland opnieuw
een asielaanvraag kan indienen.

Aangezien het vasthouden van betrokkene in een welbepaalde plaats noodzakelijk geacht werd om
een effectieve verwijdering uit het grondgebied te waarborgen;

Wordt besloten betrokkene vast te houden (…)”

1.6. De overdracht van verzoekende partij was voorzien op 29 september 2008 maar
verzoekende partij weigerde te vertrekken. Op 29 september 2008 neemt de gemachtigde
van de minister een vordering tot heropsluiting, aan verzoekende partij ter kennis gebracht
op dezelfde dag. Dit is de derde bestreden beslissing die luidt als volgt:

“(…)
REDEN(EN): artikel 27 alinea 1: heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te
verlaten op 29/09/2008 om 9.30u.”

2. Rechtspleging

De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos,
zodat geen gevolg kan verleend worden aan de vraag van verwerende partij om
verzoekende partij te veroordelen tot de kosten van het geding.

3. Ontvankelijkheid

3.1. Verwerende partij werpt in een exceptie op dat verzoekende partij geen belang heeft bij
het ingestelde beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing van het haar
betekende bevel om het grondgebied te verlaten.

Er dient te worden opgemerkt dat de afgifte van de beslissing tot weigering van verblijf met
bevel om het grondgebied te verlaten de rechtstoestand van verzoekende partij beïnvloedt
en dat de verwerende partij met haar betoog verzuimt aan te tonen op welke grond zij in dit
geval verplicht zou zijn om, na een eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing,
over te gaan tot het afleveren van een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten.

De exceptie wordt verworpen.

3.2. Verwerende partij werpt bij wege van exceptie de onontvankelijkheid van het beroep op
wegens het niet ontwikkelen van een ernstig middel en het niet op basis van concrete
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gegevens aantonen van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel, beiden vereist ingevolge
artikel 39/82, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:
Vreemdelingenwet).

Vastgesteld wordt dat de verwerende partij in haar nota zelf een middel in de uiteenzetting
van verzoekende partij onderscheidt en erin geslaagd is deze vrij omstandig te
beantwoorden. Voor wat betreft de opgeworpen exceptie aangaande het bestaan van een
moeilijk te herstellen ernstig nadeel, bestaat er geen noodzaak om hierover uitspraak te
doen. Een onderzoek hiervan en een uitspraak hierover is slechts noodzakelijk indien zou
blijken dat de grondvoorwaarden voor het toewijzen van de vordering tot schorsing vervuld
zijn, wat, zoals hierna zal blijken, te dezen niet het geval is.

De exceptie wordt verworpen.

3.3. De verwerende partij werpt de exceptie van onbevoegdheid op, in zoverre de vordering
is gericht tegen de beslissing tot vrijheidsberoving van 19 augustus 2008, daar de Raad
ingevolge artikel 71, tweede lid van de Vreemdelingenwet, niet bevoegd is hiervan kennis te
nemen.

De Raad stelt vast dat de vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een maatregel van
vrijheidsberoving overeenkomstig artikel 71 van de Vreemdelingenwet een beroep kan
instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of
van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad is derhalve onbevoegd, in zoverre het
beroep gericht is tegen de beslissing tot vrijheidsberoving van de verzoekende partij, met
name gericht is tegen de tweede en derde bestreden beslissing.

De exceptie van de verwerende partij is in de aangegeven mate gegrond.

4. Onderzoek van het beroep.

4.1. In een enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden van 4 november 1950; hierna: EVRM) omdat de Dublin-verordening automatisch
wordt toegepast zonder vooraf de reële risico’s van mishandeling te onderzoeken en zonder
vooraf het risico dat verzoekende partij teruggestuurd wordt naar haar land van herkomst te
onderzoeken, dat Griekenland geen opvang voorziet voor kandidaat-vluchtelingen en op 19
maart 2007 werd veroordeeld wegens niet-omzetting van de bepalingen van de vermelde
richtlijn, dat verzoekende partij indien zij geen asielaanvraag kan indienen naar Turkije en
vervolgens naar Irak zal worden verwijderd, dat haar asielaanvraag niet zal behandeld
worden, dat zij geen toegang tot de arbeidsmarkt kan krijgen en geen opvang, dat de
Europese Commissie in februari 2006 een “inbreukenprocedure” is gestart tegen
Griekenland en dat op 31 januari 2008 de zaak is doorverwezen naar het Hof van Justitie in
Luxemburg, dat “The Norwegian Immigration Appeal Board” op 7 februari 2008 beslist heeft
de overdrachten aan Griekenland op te schorten, dat Vluchtelingenwerk Nederland op 11
maart 2008 Nederland oproept om geen asielzoekers terug te sturen naar Griekenland, dat
tevens wordt verwezen naar het rapport van 8 februari 2008 van het European Committee
for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment of Punishment, dat het
sturen van verzoekende partij naar een land waar zij met zekerheid niet overeenkomstig de
richtlijn 2003/9/EG zal opgevangen worden een schending van diezelfde richtlijn
teweegbrengt alsmede van artikel 3 van het EVRM aangezien kandidaat-vluchtelingen uit
Irak hun asielaanvraag niet behandeld zien en zij in erbarmelijke omstandigheden moeten
leven in Griekenland.

Ter adstuering van het middel zet verzoekende partij uiteen wat volgt:

” MIDDELEN: Schending van artikel 3 EVRM
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A. Met betrekking tot de algemene beginselen betreffende het Reglement van Dublin, heeft het
Europese Hof Mensenrechten (TI Verenigde Koninkrijk - Nr 43844/98) alle automatische
verwijderingen van de asielvragers weerlegd, ter toepassing van het Reglement van Dublin, en heeft
een onderzoek geëist der risico's, die door weerkaatsing van zo'n beslissing hen daarop volgend terug
te sturen naar hun land van herkomst.
Het Hof eist een minimaal onderzoek, der eventuele opgelopen risico's met het inbrengen van
bijzondere omstandigheden, die toelaten, geloof te hechten, voor een serieus risico van mishandeling,
die reëel is, in "dat" land. (besluit van 19/10/2007, der Franstalige Kamer van de Raad voor
Vreemdelingenbetwisting).
De toepassing van automatische manier van verwijdering, voorzien door het Reglement van Dublin,
zonder voorafgaand onderzoek voor ernstige risico's betreffende slechte behandelingen, opgelopen
door de asielvragers, in dat soort geval, beduidt dat de Dienst voor vreemdelingen, een overschrijding
en afwending van macht beging.
B. In Griekenland wordt geen opvang voorzien voor kandidaat-vluchtelingen en de Helleense
Republiek op 19 maart 2007 werd veroordeeld wegens niet-omzetting binnen de gestelde termijn van
de bepalingen die nodig zijn om te voldoen aan vermelde richtlijn. Indien hij geen asielaanvraag kan
indienen hij naar Turkije en vervolgens naar Irak zal verwijderd worden of dat zijn asielaanvraag niet
zal behandeld worden, dat hij geen toegang tot de arbeidsmarkt kan krijgen en geen opvang.
In februari 2006 is de Europese Commissie een inbreukenprocedure gestart tegen Griekenland
wegens niet-naleving van de Dublin Il-verordening wegens te weinig garanties voor teruggestuurde
asielzoekers (bijlage UNHCR Returns Greece juli 2007). De Europese Commissie heeft op 31 januari
2008 geoordeeld deze zaak door te verwijzen naar het Hof van Justitie in Luxemburg. ECRE, een
Europese koepelorganisatie van vluchtelingenorganisaties, heeft de Europese Commissie een
officiële vraag gesteld naar verduidelijking van de redenen van de doorverwijzing.
Op niveau van Europese lidstaten heeft The Norwegian Immigration Appeal Board (UNE) op 7 februari
2008 officieel aangekondigd de overdrachten aan Griekenland in het kader van de Dublin Il-
verordening op te schorten op grond van de laatste informatie over mensenrechtenschendingen van
asielzoekers. De opschorting zal duren tot nader onderzoek gebeurd is.
De huidige situatie wordt omschreven in de brief van Vluchtelingenwerk Nederland van 11 maart 2008
waarmee zij Nederland oproept om geen asielzoekers terug te sturen naar Griekenland in het kader
van de Dublin Il-verordening totdat er duidelijke en structurele verbeteringen zijn vastgesteld in de
asielprocedure en de behandeling van asielzoekers (brief DUBLIN AI en VW NI).
Op 8 februari 2008 heeft het European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and
Degrading Treatment or Punishment een CPT-rapport gepubliceerd over zijn bezoek aan
Griekenland van februari 2007. Daaruit blijkt dat de detentieomstandigheden van
vreemdelingen verslechterd zijn in vergelijking met een vorige bezoek in 2005. De gesignaleerde
tekortkomingen worden steeds ernstiger en geen van de eerdere aanbevelingen die in 2005 werden
gedaan, is opgevolgd. Talloze gevallen van mishandeling en foltering worden beschreven.
Het sturen van verzoeker naar een land waar hij met zekerheid niet overeenkomstig richtlijn
2003/9/EG opgevangen zal worden een schending van diezelfde richtlijn teweegbrengt alsmede een
schending van artikel 3 EVRM.
Artikel 3 EVRM is in dit geval geschonden worden aangezien de erbarmelijke omstandigheden in
dewelke de asielzoekers in Griekenland moeten leven. Meerbepaald indien ze uit Irak komen.
De kandidaat-vluchtelingen uit Irak krijgen immers hun asielaanvraag niet behandeld en weten niet
wanneer, binnen enkele maanden, jaren of nooit, de Griekse regering hun asielaanvraag zal
behandelen.”

4.2. Verzoekende partij gaat niet akkoord met de toepassing van de verordening waardoor zij
naar Griekenland dient terug te keren.

Artikel 3, punt 2 van de Verordening 343/2003 luidt als volgt:

“2. In afwijking van lid 1 kan elke lidstaat een bij hem ingediend asielverzoek van een
onderdaan van een derde land behandelen, ook al is hij daartoe op grond van de in deze
verordening neergelegde criteria niet verplicht. In dat geval wordt de lidstaat de
verantwoordelijke lidstaat in de zin van deze verordening en neemt hij de daaruit
voortvloeiende verplichtingen op zich. In voorkomend geval stelt hij de lidstaat die op grond
van de criteria van deze verordening voorheen verantwoordelijk was, of de lidstaat waar een
procedure loopt om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk was, of de lidstaat tot welke een
verzoek tot overname of terugname is gericht, daarvan in kennis.”
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Uit deze bepaling kan geen verplichting afgeleid worden voor de Belgische Staat om een
asielverzoek te behandelen indien, overeenkomstig de bepalingen van de Verordening
343/2003, een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van deze aanvraag.

In de bestreden beslissing wordt bovendien duidelijk aangegeven waarom de Belgische
autoriteiten geen gebruik wensen te maken van de door artikel 3, punt 2 van de Verordening
343/2003 geboden mogelijkheid. Zo wordt gemotiveerd dat de Griekse autoriteiten
uitdrukkelijk hebben bevestigd dat verzoekende partij een asielaanvraag kan indienen bij
haar terugkeer in Griekenland. Dat verzoekende partij in Griekenland haar asielaanvraag zal
behandeld zien op een objectieve wijze en overeenkomstig de criteria van de Conventie van
Genève, dat verzoekende partij geen enkele informatie geeft over een niet correcte of
onmenselijke behandeling door de Griekse autoriteiten, dat niet blijkt dat de Griekse
autoriteiten haar zullen blootstellen aan een behandeling die strijdig is met artikel 3 van het
EVRM of haar zal repatriëren, dat de Griekse autoriteiten tenminste vijf werkdagen vooraf in
kennis worden gesteld van de overdracht van verzoekende partij, zodat aangepaste opvang
kan worden voorzien en dat er geen redenen van medische of familiale aard zijn waardoor
een behandeling van het asielverzoek in België aangewezen zou zijn. Deze stelling vindt
steun in de stukken van het aan de Raad ter beschikking gestelde dossier.

Een schending van artikel 3, punt 2 van de Verordening 343/2003, al dan niet in combinatie
met artikel 3 van het EVRM en de richtlijn 2003/9/EG, wordt niet aangetoond.

Verzoekende partij stelt dat Griekenland geen opvang voorziet voor kandidaat-vluchtelingen
en dat haar asielaanvraag niet zal behandeld worden. Verzoekende partij verwijst naar een
aantal rapporten terzake.

De Raad sluit niet uit dat de Griekse nationale asielwetgeving zoals die in het verleden
bestond mogelijk niet in overeenstemming was met de normen die voortvloeien uit
internationale en supranationale rechtsregels. Uit de door verwerende partij neergelegde
stukken blijkt evenwel dat de Griekse autoriteiten de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27
januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de
lidstaten, de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen
voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als
persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van deze
bescherming en de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de
vluchtelingenstatus ondertussen in hun nationaal recht hebben omgezet. Er is geen gegeven
voorhanden waaruit blijkt dat deze omzetting niet correct gebeurd zou zijn. Daarnaast moet
worden vastgesteld dat Griekenland een Europese lidstaat is die bovendien ook de
Conventie van Genève heeft ondertekend en expliciet heeft bevestigd dat verzoekende partij
een asielaanvraag kan indienen bij haar terugkeer naar Griekenland. De asielaanvraag van
verzoekende partij zal noodzakelijkerwijs behandeld worden volgens de hoge standaarden
die voorvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese
lidstaten.

Ter terechtzitting erkent verzoekende partij dat de procedure die de Europese Commissie bij
het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen (zaak C-130/08) tegen Griekenland
heeft ingesteld, gelet op de strijdigheid van de Griekse regelgeving met de doelstellingen van
de Verordening 343/2003, van de rol werd geschrapt, dat zij – gelet op de verscheidene
wetswijzigingen die werden gepubliceerd in het Griekse staatsblad in de loop van de maand
juli 2008 - de actualiteitswaarde van de door haar aangebrachte documentatie niet kan
bevestigen en dat zij bovendien ook geen kennis heeft van enig concreet voorbeeld waaruit
blijkt dat de Griekse autoriteiten de jongste maanden de door haar ingeroepen bepaling
zouden geschonden hebben. Gelet op het feit dat de asielprocedure in Griekenland grondig
werd hervormd in de loop van het jaar 2008 kan verzoekende partij zich dan ook niet meer
dienstig beroepen op verslagen en andere documenten die slechts de situatie in Griekenland
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in aanmerking nemen voorafgaand aan de doorgevoerde hervorming en waarvan de
actualiteitswaarde niet meer blijkt.

Om te kunnen besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM dient verzoekende
partij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen
dat zij in het land waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om
te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Zij moet deze
beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet concrete, op haar persoonlijke situatie
betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor
onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3van
het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op
zich evenmin (RvS 27 maart 2002 nr. 105.233; RvS, 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14
maart 2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). In
zoverre verzoekende partij verwijst naar het risico dat zij door de Griekse autoriteiten, zonder
een voldoende toegang gehad te hebben tot de asielprocedure, naar haar land van herkomst
zal teruggeleid worden en Griekenland verzaakt in het voorzien van een gepaste opvang,
verwijst de Raad naar de bespreking hierboven.

Nu verzoekende partij zich verder beperkt tot een verwijzing naar documentatie die enerzijds
van algemene aard is en die anderzijds niet langer als actueel kan beschouwd worden
gezien de wijzigingen in de Griekse nationale wetgeving en gelet ook op de door verwerende
partij bijgebrachte stukken van recentere datum waaruit blijkt dat de Griekse autoriteiten,
rekening houdende met de grote toevloed aan asielzoekers waarmee het land
geconfronteerd wordt, de opvang van de asielaanvragers toch hebben geoptimaliseerd en de
randvoorwaarden om tot een correcte behandeling van een asielaanvraag te komen hebben
aangepast, kan geen schending van artikel 3 van het EVRM vastgesteld worden.

Waar verzoekende partij stelt dat kandidaat-vluchtelingen uit Irak hun asielaanvraag niet
behandeld zien en dat zij naar Turkije en vervolgens naar Irak zal worden verwijderd, mist
feitelijke grondslag aangezien verzoekende partij de Afghaanse nationaliteit heeft, hetgeen
zij zelf bevestigt in de feitenuiteenzetting van haar verzoekschrift.

Waar verzoekende partij verwijst naar het feit dat de Griekse Republiek op 19 maart 2007
werd veroordeeld door het Hof van Justitie wegens de niet tijdige omzetting van de richtlijn
2003/09/EG herhaalt de Raad dat deze richtlijn, na deze veroordeling werd omgezet in het
nationaal recht (cf. Presidentieel Decreet 220/2007, gepubliceerd in het Griekse staatsblad
van 13 november 2007). In de mate dat verzoekende partij verwijst naar de
inbreukprocedure die door de Europese Commissie werd gestart tegen Griekenland werd
reeds gesteld dat deze procedure van de rol werd afgevoerd. Ook de bemerkingen van The
Norwegian Immigration Appeal Board, van Vluchtelingenwerk Nederland en van het
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment of
Punishment laten, gezien de gewijzigde context, niet toe te besluiten tot de schending van de
door verzoekende partij aangevoerde bepalingen. Verzoekende partij toont niet in concreto
aan dat de opvangfaciliteiten in Griekenland actueel niet volstaan om een menswaardige
situatie te garanderen en dat het bestuur de aangevoerde bepalingen heeft miskend.

Het enig middel is ongegrond.

5. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende
partij heeft geen middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing
kan leiden. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk
besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de
nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend en
negen door:

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS. Ch. BAMPS.


