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 nr. 40 131 van 15 maart 2010  

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaren staatloos te zijn, in eigen naam en handelend als 

wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, op 29 januari 2010 hebben ingediend 

om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 20 januari 2010 tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekers ter kennis gebracht op dezelfde dag.  

 

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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 februari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DE POURCQ, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers verklaren geen nationaliteit te bezitten en allen geboren te zijn in Syrië, M. 

 

Verzoekers verklaren tevens België te zijn binnengekomen op 11 juni 2009. 

 

Op diezelfde dag dienen verzoekers een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

Uit het Hit Eurodacsysteem blijkt dat eerste verzoekers vingerafdrukken reeds werden afgenomen op 9 

april 2009 in Griekenland. 
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Op 14 juli 2009 richten de Belgische autoriteiten een overnameverzoek aan de Griekse autoriteiten in 

toepassing van artikel 10, §1 van de Europese Verordening (EG) 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 één van de 

lidstaten wordt ingediend (hierna: de Dublin II verordening).  

 

Ingevolge het laten verstrijken van de wettelijke termijn om te antwoorden, wordt Griekenland in 

toepassing van artikel 18, §7 van de Dublin II Verordening geacht de verantwoordelijke lidstaat te zijn. 

 

Op 25 september 2009 verstuurt de verwerende partij een Tacit Agreement naar de Griekse autoriteiten.  

 

Op 20 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing houdende de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van 

eerste verzoeker. 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing die als volgt wordt gemotiveerd:  

 

 “(…) 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene verklaarde op 11 juni 2009 in België te zijn toegekomen en vroeg nog dezelfde dag het 

statuut van vluchteling aan bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene verklaarde geboren te 

zijn op (…) 1972 te D. M. en verklaarde het Syrische staatsburgerschap te bezitten.  

 

Uit het Eurodacverslag van 11 juni 2009 blijkt dat betrokkene op illegale wijze het Dublingebied via 

Griekenland is binnengekomen en dat zijn vingerafdrukken op 09/04/2009 werden genomen te Mytilini - 

Griekenland. 

 

De Griekse overheid heeft impliciet ingestemd met een Tacit Agreement dd 25/09/2009 waarin wordt 

gesteld dat Griekenland op datum van 14/09/2009 verantwoordelijk is geworden tot overname van 

bovengenoemde persoon.  

 

Betrokkene verklaart tijdens zijn gehoor op de DVZ van 25 juni 2009 dat dit zijn eerste asielaanvraag is 

in België en dat hij nooit elders asiel heeft gevraagd. Betrokkene verklaarde dat hij op 04 april 2009 per 

minibus vertrok uit Syrië richting Turkije. Betrokkene zou op 05 april 2009 in Turkije zijn aangekomen 

waar hij vervolgens een week verbleef in het appartement van de smokkelaar. Na één week zou 

betrokkene per bootje met zijn gezin naar een Turks eiland gegaan zijn. Daar zouden zijn 

vingerafdrukken genomen zijn en zouden ze na één dag hebben mogen beschikken. Vervolgens 

zouden ze met een vrachtwagen naar België gekomen zijn waar ze op 11 juni 2009 zouden zijn 

toegekomen en dezelfde dag het statuut van vluchteling aanvroegen bij de Belgische autoriteiten. 

 

Op 14 juli 2009 werd een overnameverzoek op basis van art. 10§1 van de Verordening van de Raad 

(EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 aan de Griekse autoriteiten verstuurd. Op 15 september 2009 

hadden de Belgische autoriteiten nog geen antwoord van Griekenland ontvangen. Hiermee werd de 

wettelijke termijn overschreden. Als gevolg hiervan en op basis van art. 18§7 van de Verordening van 

de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 wordt Griekenland de verantwoordelijke staat en dient 

Griekenland over te gaan tot terugname van bovengenoemde persoon. Wij hebben dit aan Griekenland 

laten weten via een Tacit Agreement op 25 september 2009. 

 

Niettegenstaande betrokkene verklaarde dat hij niet wist dat hij zich met zijn gezin in Griekenland 

bevond, dient op basis van het Eurodacverslag van 11 juni 2009 te worden vastgesteld dat betrokkenes 

vingerafdrukken wel degelijk in Griekenland genomen zijn en niet zoals betrokkene verklaarde in Turkije. 

De verklaring van betrokkene dat het zeker Turkije was omdat de smokkelaar dit gezegd had, wijzigt  

niets aan de materiële vaststelling in het Eurodacverslag van 11 juni 2009 dat betrokkenes 

vingerafdrukken wel degelijk in Griekenland genomen zijn op datum van 09 april 2009 te Mytilini op het 

Griekse eiland Lesbos. 

  

Aangaande de verantwoordelijkheid van Griekenland voor de behandeling van betrokkenes 

asielaanvraag dient te worden opgemerkt dat Griekenland de Vluchtelingenconventie van Genève van 

1951 en het Aanvullend Protocol van 1967 ondertekende. De richtlijnen 2003/9/EG van de Raad van 27 

januari 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, 
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2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de 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 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 werden in 2007 omgezet in de Griekse nationale wetgeving. Met 

het Presidentieel decreet 220/2007 van 13 november 2007 werd de richtlijn inzake de omstandigheden 

voor de opvang van asielzoekers omgezet. Het presidentieel decreet 96/2008 zette de richtlijn inzake de 

kwalificatie om en voerde de subsidiaire bescherming in, in de Griekse wetgeving. Er zijn geen 

gegevens voorhanden waaruit blijkt dat deze omzetting niet correct zou zijn gebeurd. Derhalve heeft 

betrokkene door omzetting van deze bovenvermeldde Europese richtlijnen de garantie dat hij bij zijn 

aankomst in Griekenland onmiddellijk een asielaanvraag aldaar kan indienen. Verder is Griekenland, net 

als België, gebonden aan de internationale en Europese basisregels met betrekking tot de behandeling 

van de asielaanvragen. Zoals hoger vermeld heeft Griekenland de richtlijnen in nationale regelgeving 

omgezet en blijkt uit niets dat deze omzetting niet correct is gebeurd. De asielaanvraag van betrokkene 

zal behandeld worden volgens de standaarden die voorvloeien uit het Gemeenschapsrecht en die ook 

gelden in de andere Europese lidstaten (RVV, nr. 21.514,16.01.2009, RVV, nr. 26.756, 30.04.2009). 

 

Bovendien bij het indienen van een asielaanvraag in Griekenland ontvangt elke asielzoeker een "roze 

kaart", die o.a. toegang geeft tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Indien de asielzoeker niet over 

huisvesting beschikt kan hij worden opgevangen in de daartoe voorziene opvangcentra. Er werden 

nieuwe centra opgericht en de bestaande centra werden verbeterd. De centra stellen vast personeel 

tewerk, samengesteld uit artsen en verplegers, alsook psychologen en assistenten voor het toedienen 

van gezondheidszorg, van programma's van geestelijke gezondheid en voor de verbetering van de 

levensomstandigheden. In centra waar geen psychologen en sociale assistenten zijn worden alle 

problemen behandeld door het personeel van de centra voor geestelijke gezondheid binnen de 

dichtstbijzijnde ziekenhuizen. De Griekse regering heeft bevestigd dat geen enkele vreemdeling wordt 

vastgehouden louter omwille van het feit dat hij een asielverzoek heeft ingediend. Elke vreemdeling die 

asiel aanvraagt kan tijdens alle fases van de procedure voor de toekenning van asiel verschijnen met 

zijn advocaat, zoals is voorzien door de bepalingen van de interne wetgeving betreffende de 

waarborgen die de asielzoekers worden geboden. De aanwezigheid van een tolk werd eveneens 

geïnstitutionaliseerd. De asielverzoeken worden ten gronde en op een individuele basis onderzocht. 

Conform de artikels 25 en 26 van het presidentieel decreet 90/2008 staat er een administratief beroep 

open tegen de verwerpingen van het asielverzoek wordt verworpen of waarbij de vreemdelingenstatus 

wordt herroepen. 

 

Betrokkene kan verder niet aannemelijk maken dat er een reëel risico zou bestaan dat Griekenland hem 

zal repatriëren en dat hij als dusdanig zal blootgesteld worden aan een behandeling die strijdig is met 

art. 3 EVRM.  

 

Betrokkene heeft tijdens zijn interview op de Dienst Vreemdelingenzaken 17/09/2009 geen redenen 

aangehaald waarom zijn asielaanvraag in België behandeld zou moeten worden.  

 

Betrokkene verklaarde met betrekking tot de gezondheidstoestand van hem en zijn kinderen dat ze 

geen van allen medische problemen hebben. 

 

Betrokkene verklaarde een oom, D.B. (…) (officiële naam M. (…) te hebben in Nederland. Betrokkene is 

echter meerderjarig en betrokkenes oom behoort niet tot het gezin van betrokkene zoals gedefinieerd in 

art. 2.i van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003.  

 

Een behandeling van de asielaanvraag op basis van art. 3§2, art. 7 of art. 15 van de Verordening van de 

Raad (EG) nr.  343/2003 van 18 februari 2003 is derhalve niet aan de orde. 

  

Bijgevolg moet betrokkene het grondgebied van het Rijk verlaten  binnen de tien (10) dagen en dient hij 

zich aan te bieden bij de bevoegde Griekse autoriteiten. 

 

Op 20 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing houdende de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van 

tweede verzoekster, de echtgenote van eerste verzoeker. Dit is de tweede bestreden beslissing, die 

luidt als volgt:  

 

“(…) 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Betrokkene verklaarde op 11 juni 2009 in Belgie te zijn toegekomen en vroeg nog dezelfde dag het 

statuut van vluchteling aan bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene verklaarde geboren te 

zijn op (…) 1983 te M. en verklaarde het Syrische staatsburgerschap te bezitten.  

 

De Griekse overheid heeft impliciet ingestemd met een Tacit Agreement dd. 25/09/2009 waarin wordt 

gesteld dat Griekenland op datum van 14/09/2009 verantwoordelijk is geworden tot overname van 

bovengenoemde persoon.  

 

Betrokkene verklaart tijdens haar gehoor op de DVZ van 25 juni 2009 dat dit haar eerste asielaanvraag 

is in België en dat zij nooit elders asiel heeft gevraagd. Betrokkene verklaarde dat zij op 04 april 2009 

per minibus vertrok uit Syrië richting Turkije. Betrokkene zou op 05 april 2009 in Turkije zijn 

aangekomen . Eén dag later zou ze naar een onbekende plaats vertrokken zijn per boot waar haar 

vingerafdrukken zouden zijn genomen. Volgens betrokkene verklaarde de smokkelaar dat dit in Turkije 

was. Na 1 dag zou ze terug naar Istanbul in Turkije geweest zijn. Daar zou ze dan vervolgens op 05 juni 

2009 per vrachtwagen vertrokken zijn om op 11 juni 2009 in België toe te komen en er nog dezelfde dag 

het statuut van vluchteling aan te vragen bij de Belgische autoriteiten.  

 

Aangezien betrokkene met haar echtgenoot reisde en er voor haar echtgenoot wel degelijk een 

Eurodac-verslag voorhanden is van 11 juni 2009 met een positief resultaat voor Griekenland op 09 april 

2009, werd voor betrokkene en haar twee minderjarige kinderen O. R. (°(…)2002, M.) en O. R. 

(°(…)2007, M.) op 14 juli 2009 een overnameverzoek op basis van art. 10§1 van de Verordening van de 

Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 aan de Griekse autoriteiten verstuurt. Op 15 september 

2009 hadden de Belgische autoriteiten nog geen antwoord van Griekenland ontvangen. Hiermee werd 

de wettelijke termijn overschreden. Als gevolg hiervan en op basis van art. 18§7 van de Verordening 

van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 wordt Griekenland de verantwoordelijke staat en 

dient Griekenland over te gaan tot terugname van bovengenoemde persoon. Wij hebben dit aan 

Griekenland laten weten via een Tacit Agreement op 25 september 2009. 

 

Aangaande de verantwoordelijkheid van Griekenland voor de behandeling van betrokkenes 

asielaanvraag dient te worden opgemerkt dat Griekenland de Vluchtelingenconventie van Genève van 

1951 en het Aanvullend Protocol van 1967 ondertekende. De richtlijnen 2003/9/EG van de Raad van 27 

januari 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, 

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de 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 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 werden in 2007 omgezet in de Griekse nationale wetgeving. Met 

het Presidentieel decreet 220/2007 van 13 november 2007 werd de richtlijn inzake de omstandigheden 

voor de opvang van asielzoekers omgezet. Het presidentieel decreet 96/2008 zette de richtlijn inzake de 

kwalificatie om en voerde de subsidiaire bescherming in, in de Griekse wetgeving. Er zijn geen 

gegevens voorhanden waaruit blijkt dat deze omzetting niet correct zou zijn gebeurd. Derhalve heeft 

betrokkene door omzetting van deze bovenvermeldde Europese richtlijnen de garantie dat zij bij haar 

aankomst in Griekenland onmiddellijk een asielaanvraag aldaar kan indienen. 

Verder is Griekenland, net als België, gebonden aan de internationale en Europese basisregels met 

betrekking tot de behandeling van de asielaanvragen. Zoals hoger vermeld heeft Griekenland de 

richtlijnen in nationale regelgeving omgezet en blijkt uit niets dat deze omzetting niet correct is gebeurd. 

De asielaanvraag van betrokkene zal behandeld worden volgens de standaarden die voorvloeien uit het 

Gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten (RVV, nr. 21.514,16.01.2009, 

RVV, nr. 26.756, 30.04.2009). 

 

Bovendien, bij het indienen van een asielaanvraag in Griekenland ontvangt elke asielzoeker een "roze 

kaart", die o.a. toegang geeft tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Indien de asielzoeker niet over 

huisvesting beschikt kan zij worden opgevangen in de daartoe voorziene opvangcentra. Er werden 

nieuwe centra opgericht en de bestaande centra werden verbeterd. De centra stellen vast personeel 

tewerk, samengesteld uit artsen en verplegers, alsook psychologen en assistenten voor het toedienen 

van gezondheidszorg, van programma's van geestelijke gezondheid en voor de verbetering van de 

levensomstandigheden. In centra waar geen psychologen en sociale assistenten zijn worden alle 

problemen behandeld door het personeel van de centra voor geestelijke gezondheid binnen de 

dichtstbijzijnde ziekenhuizen. De Griekse regering heeft bevestigd dat geen enkele vreemdeling wordt 

vastgehouden louter omwille van het feit dat hij of zij een asielverzoek heeft ingediend.  
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Elke vreemdeling die asiel aanvraagt kan tijdens alle fases van de procedure voor de toekenning van 

asiel verschijnen met zijn advocaat, zoals is voorzien door de bepalingen van de interne wetgeving 

betreffende de waarborgen die de asielzoekers worden geboden. De aanwezigheid van een tolk werd 

eveneens geïnstitutionaliseerd. De asielverzoeken worden ten gronde en op een individuele basis 

onderzocht. Conform de artikels 25 en 26 van het presidentiële decreet 90/2008 staat er een 

administratief beroep open tegen de verwerpingen van het asielverzoek wordt verworpen of waarbij de 

vreemdelingenstatus wordt herroepen. 

 

Betrokkene kan verder niet aannemelijk maken dat er een reëel risico zou bestaan dat Griekenland haar 

zal repatriëren en dat zij als dusdanig zal blootgesteld worden aan een behandeling die strijdig is met 

art. 3 EVRM.  

 

Betrokkene heeft tijdens haar interview op de Dienst Vreemdelingenzaken 25 juni 2009 geen redenen 

aangehaald waarom haar asielaanvraag in België behandeld zou moeten worden behalve dat dit de 

keuze van de smokkelaar was. 

 

Betrokkene verklaarde met betrekking tot de gezondheidstoestand van haar en haar kinderen dat ze 

allen gezond zijn. 

 

Betrokkene verklaarde geen familie in België te hebben maar dat een oom, A. S., erkend vluchteling en 

genaturaliseerd is in Zweden, dat een oom H. S. M. als Deen in Denemarken woont en dat een oom D. 

B. in Nederland woont met de Nederlandse nationaliteit. Geen enkel van deze genoemde personen 

behoren echter tot het gezin van betrokkene zoals gedefinieerd in art. 2.i van de Verordening van de 

Raad (EG) nr° 343/2003 van 18 februari 2003.  

 

Een behandeling van de asielaanvraag op basis van art. 3§2, art. 7 of art. 15 van de Verordening van de 

Raad (EG) nr° 343/2003 van 18 februari 2003 is derhalve niet aan de orde. 

  

Bijgevolg moet betrokkene het grondgebied van het Rijk verlaten binnen de tien (10) dagen en dient zij 

zich met haar twee minderjarige kinderen aan te bieden bij de bevoegde Griekse autoriteiten. 

 (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur. 

 

Ter adstruering van hun middel zetten verzoekers uiteen wat volgt: 

 

“(…) 

DVZ is reeds op 11.06.2009, de datum van de asielaanvraag, in het bezit van een Eurodac- verslag en, 

op grond van deze gegevens, vraagt DVZ op 14.07.2009 aan de Griekse overheid het asieldossier over 

te nemen. 

 

Op grond van art. 20.1.b Verordening nr. 343/2003 van 18.02.2003 had de Griekse overheid twee 

weken om te antwoorden: 

‘Wanneer het verzoek is gebaseerd op uit het Eurodac systeem verkregen gegevens, wordt deze termijn 

teruggebracht op twee weken.” 

Gelet op het klaarblijkelijk gebrek aan reactie, werd art. 20.1 .c van toepassing, nl. een vermoeden dat 

de Griekse overheid instemde met de terugname van verzoekers. 

 

In casu verstreek de termijn derhalve op 28.07.2009 en toch wachtte DVZ bijna 6 maanden om de 

Bijlage 26quater, vergezeld van het doorlaatbewijs conform Bijlage 10bis, aan verzoekers af te leveren. 

De uiterste termijn van overdracht was inderdaad, conform art. 20.1 .d, 6 maanden na de aanvaarding 

van het verzoek om overname, hetzij 28.01.2010. Deze zeer trage gang van zaken is in strijd met wat 

men kan noemen een spoedprocedure die opstart als gevolg van het toepassen van de kortere 

termijnen wanneer het verzoek is gebaseerd op gegevens van het Eurodac -systeem. 

 

In casu heeft DVZ relatief snel om overname verzocht (toch iets meer dan één maand), doch de Tacit 

Agreement kwam reeds tot stand op 28.07.2009 en niet op 25.09.2009. 
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Het getuigt derhalve niet van zorgvuldigheid te verwachten, als gevolg van de toepassing van de Dublin 

II Verordening waardoor de Griekse staat slechts twee weken tijd had om te antwoorden, dat de 

aangezochte staat snel tot reactie overgaat, terwijl men dan uiteindelijk zelf, op 8 dagen na, 6 maanden 

laat verstrijken vooraleer de beslissing tot weigering van verblijf te nemen en te betekenen. 

(…)” 

 

Waar verzoekers menen dat het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden heeft, wijst de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) erop dat dit beginsel inhoudt dat de verwerende 

partij zijn beslissing zorgvuldig dient voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

Waar verzoekers zich beroepen op artikel 20 van de Dublin II Verordening treedt de Raad de 

verwerende partij bij waar zij opmerkt in haar nota dat dit artikel van toepassing is op personen die 

reeds een asielaanvraag hebben ingediend in een andere Europese lidstaat. In casu betreft het geen 

“terugname”, maar een “overname” van verzoekers in de zin van de Dublin II Verordening daar 

verzoekers geen asielaanvraag hebben ingediend bij de Griekse autoriteiten maar dat zoals blijkt uit het 

Eurodacverslag, de vingerafdrukken werden afgenomen van eerste verzoeker op 9 april 2009 in 

Griekenland en verzoekers aldus het Dublin grondgebied via Griekenland voor het eerst zijn 

binnengekomen. 

 

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat de verwerende partij in de vierde alinea van zowel de eerste 

als de tweede bestreden beslissing verkeerdelijk stelt dat het zou gaan om een “terugname”. Dit betreft 

louter een materiële vergissing.  

 

De Raad verwijst eveneens naar artikel 16.1 (a) van de Dublin II Verordening waarin expliciet wordt 

verwezen naar de artikelen 17 tot en met 19 van de Dublin II Verordening en niet naar artikel 20 van de 

Dublin II Verordening. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekers een asielaanvraag hebben ingediend 

op 11 juni 2009. Op 25 juni 2009 werd vervolgens een Dublin interview afgenomen aangaande de 

motieven die ten grondslag liggen van hun asielaanvraag. Uit het Eurodacverslag van 11 juni 2009 blijkt 

dat eerste verzoeker, de vader van het gezin, op illegale wijze het Dublingebied via Griekenland is 

binnengekomen en dat zijn vingerafdrukken op 09 april 2009 werden genomen te Mytilini – Griekenland. 

Op 14 juli 2009 werd een overnameverzoek op basis van art. 10, §1 Dublin II Verordening aan de 

Griekse autoriteiten verstuurd. Er kan bovendien worden opgemerkt dat dit gebeurde in 

overeenstemming met artikel 17 van de Dublin II Verordening daar het overnameverzoek werd 

verstuurd binnen 3 maanden na het indienen van de asielaanvraag van verzoekers. Aangezien de 

Griekse autoriteiten niet binnen een termijn van twee maanden na de indiening van het verzoek tot 

overname geantwoord hebben, staat dit overeenkomstig artikel 18, §7 van de Dublin II Verordening 

gelijk met aanvaarding van het overnameverzoek en houdt dit de verplichting in om de persoon over te 

nemen en te zorgen voor passende regelingen voor de aankomst. De verwerende partij bracht de 

Griekse autoriteiten hiervan op de hoogte op 25 september 2009 door een Tacit Agreement te 

versturen. Verzoekers kunnen niet gevolgd worden waar zij aanvoeren dat het Tacit Agreement  dateert 

van 28 juli 2009. Op 20 januari 2010 neemt de verwerende partij een beslissing houdende weigering 

van verblijf met een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Gelet op de bovenstaande vaststellingen stelt de Raad vast dat de argumentatie van verzoekers 

feitelijke en juridische grondslag mist. Verzoekers kunnen zich niet dienstig beroepen op artikel 20.1.d 

van de Dublin II Verordening. De verwerende partij heeft gehandeld conform de toepasselijk 

rechtsregels van de Dublin II Verordening en heeft alle wettelijke termijnen gerespecteerd. Ten 

overvloede kan er worden opgemerkt dat de verwerende partij verzoekers meermaals heeft opgeroepen 

zodat niet zonder meer kan worden gesteld dat de verwerende partij onzorgvuldig heeft gehandeld. De 

Raad stelt dan ook vast dat verzoekers met hun betoog niet aannemelijk maken dat de verwerende 

partij de beslissing niet heeft gestoeld op een correcte feitenvinding noch dat zij onzorgvuldig heeft 

gehandeld.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond door verzoekers.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 
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In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan “van het art. 33 Vluchtelingenverdrag (‘non 

refoulement’ beginsel) en schending van art. 3.2 Dublin II Verordening en art. 3 EVRM, de artikelen 1 

t/m 3 van de wet op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en art. 62 Vreemdelingenwet.” 

 

Ter adstruering van hun middel zetten verzoekers uiteen wat volgt: 

 

“(…) 

Art. 3.2 Verordening 343/2003 schrijft voor: 

“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 “. 

 

Dit wordt de soevereiniteitsclausule genoemd. 

1. Interstatelijk vertrouwen geschaad 

 

Voor EU-landen wordt het beginsel van het interstatelijk vertrouwen aanvaard, waarbij men er van 

uitgaat dat andere lidstaten de door hen onderschreven verdragen, waaronder het Verdrag van Genève, 

steeds zullen nakomen. Tenzij er concrete aanwijzingen zijn in de andere richting, geldt dit vertrouwen. 

Dit vertrouwen geldt dus in principe ook voor de Griekse Staat. Hiertoe is het niet noodzakelijk dat de 

betrokken asielzoeker alle rechtsmiddelen heeft uitgeput in de verantwoordelijke lidstaat, noch dat er 

sprake is van bijzondere en nieuwe feiten of omstandigheden die een tegenindicatie vormen voor dit 

interstatelijk vertrouwen. 

 

M.a.w., dit vertrouwensbeginsel mag niet automatisch worden toegepast (zie: Hof Mensenrechten 

07.03.2000, nr. 46844198, T.l. versus UK). Als die concrete tegenaanwijzingen voldoende ernstig zijn, 

dan kan niet zomaar de toepassing van art. 3.2 Dublin-Verordening opzij gezet worden,enkel met 

verwijzing naar de onderschrijving door de bevoegde Griekse overheid van de Conventie van Génève 

en van de Richtlijnen 2003/9/EG en 2004/83/EG.  In casu bestaan tegenindicaties die verzoekers ertoe 

gebracht hebben Griekenland te verlaten en geen enkel vertrouwen meer te hebben in een respectvolle 

en ernstige afhandeling van zijn asielverzoek al ginder. 

 

Persoonlijk hebben zij moeten ondervinden: 

 

- dat het indienen van een verzoek om asiel en/of erkenning als staatloze niet mogelijk was; 

- dat zij tijdens hun vasthouding van elkaar gescheiden bleven en dus niet eens wisten of de andere nog 

opgesloten was dan wel vrijgelaten; 

- dat ze zonder meer het land moesten verlaten op straffe van opnieuw opgesloten te worden (vergeet 

niet dat in casu het jongste kind Rejin nog geen 2 jaar oud was) 

 

2. Concrete tegenaanwijzingen periode 2006-2007-2008: 

Verzoekers verwijzen naar volgende reacties van internationaal bevoegde instanties: 

- Eerstens willen zij verwijzen naar rapporten van het UNHCR en het rapport van het Comity on Civil 

Liberties, Justice and Home Affairs van het Europees Parlement. 

- Als gevolg van deze reacties beloofde Griekenland bij brief van 18.01.2007 zijn regelgeving aan te 

passen aan de Dublinverordening, doch in juli 2007 nam het UNHCR opnieuw een standpunt in met zijn 

nota “The return to Greece of asylum seekers with interrupted claims “. 

- Op 20.06.2008, wees het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorlopige maatregelen toe in 

een zaak met nr. 29565/08, waarbij Finland verboden werd de betrokken Irakees over te dragen aan 

Griekenland. 

- UNHCR vroeg de lidstaten royaal gebruik te maken van hun bevoegdheid om zelf de behandeling van 

een asielverzoek op zich te nemen (art. 3.2 Dublinverordening). 

- Trouwens, ook de Europese Commissie heeft het Hof van Justitie moeten vragen om vast te stellen 

dat Griekenland de verplichtingen uit art 3 lid 1 Dublinverordening niet nakomt (Publicatieblad 24 05 

2008) omdat Griekenland niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen heeft vastgelegd 

noodzakelijk om een inhoudelijke beoordeling van een asielverzoek te verzekeren 

 

- In Belgie sprak de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen( RvV) tweemaal, op 10 april 2009, met 

arresten nr 25 959 en 25 960, de schorsing uit van gelijkaardige maatregelen tot overdracht en 

vasthouding, omdat er geen schriftelijke garanties van Griekenland gegeven waren dat de betrokkene 

effectief toegang tot de asielprocedure en adequate opvang zou krijgen. Verweerder blijft zich op het 

formalistisch standpunt stellen dat verdragspartner Griekenland, doordat het gebonden is aan 
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internationale en Europese basisregels, zich in realiteit ook hiernaar zal gedragen terwijl nu juist bijna 

unisono asielpraktijk in dat land wordt afgekeurd ook na de omzetting van de Europese richtlijnen ter 

zake in Griekse regelgeving. 

 

Er werden GEEN garanties gevraagd noch gekregen dat het asielverzoek van verzoekers zal worden 

behandeld op een kwaliteitsvolle manier en dat zij toegang zullen krijgen tot de minimale hulpverlening. 

Er wordt enkel gesteund op de zogenaamde Tacit Agreement zodat het duidelijk is dat de DVZ in casu 

geen enkele toezegging of waarborg heeft bekomen. 

 

3.Zeer recente aanwijzingen( zie stukken 5 —7) 

 

a. Gebrekkige asielprocedure: 

Een rapport d.d. 17.08.2009 van het Oostenrijkse Rode Kruis en van Caritas Oostenrijk stelt, na een 

bezoek ter plaatse eind mei 2009, het gebrek aan procedurele waarborgen, informatievoorziening en 

rechtsbijstand aan de kaak, om op grond van volgende vaststellingen: 

- Er wordt te weinig tijd uitgetrokken voor een verhoor, omdat elke ambtenaar 20 tot 25 interviews per 

dag moet afnemen; 

- De beslissingen in eerste aanleg bevatten te veel standaardoverwegingen; 

- Er is in beroep geen inhoudelijke toets; 

- Er is groot gebrek aan opvang; 

 

Human Rights Watch heeft, met zijn rapport “Greece: Unsafe and unwelcoming shores” van 12.10.2009, 

gelijkaardige vaststellingen gedaan:  

- Moeilijke toegang tot rechtsbijstand, bijstand van tolken en beschikking over asielinformatie; 

- Moeilijkheden om zelfs een asielverzoek in te dienen; 

- Geen betekenisvolle beroepsprocedure, na wetswijziging in juni 2009; 

- Onvoldoende kwalitatief verantwoorde verblijfsomstandigheden in bepaalde 

detentiecentra, die in strijd zijn met art. 3 EVRM; 

 

b. Schending van het “non-refoulement” beginsel: 

 

Een rapport van oktober 2009, getiteld “Out the Back Door: The Dublin II Regulation and illegal 

deportations from Greece”, opgesteld door het Norwegian Helsinki Committee, NOAS en AITIMA, 

veroordeelt de Griekse praktijk van illegale uitzettingen (o.m. het vervoer van asielzoekers en migranten 

naar de Turkse grens, dicht bij Evros in Noord-Griekenland) en het feit dat de andere Europese landen 

nog overdrachten aan Griekenland blijven doen op grond van de Dublin-Verordening (zoals in casu). 

 

c. Klacht van 4 internationale organisaties bij de Europese Commissie op 10.11.2009: 

 

In die klacht verzoeken de organisaties Vluchtelingenwerk Nederland, de Finnish Refugee Advice 

Centre, Pro Asyl en het Britse Refugee and Migrant Justice om het opstarten van een inbreukprocedure 

tegen Griekenland, op grond van art. 226 EGVerdrag. 

Zij geven hierbij een volledig overzicht van de problematische situatie van asielzoekers in Griekenland. 

In dit verband hebben zij de nieuwe Griekse hervorming van de asielprocedure (juli 2009) ernstig 

bekritiseerd, o.m:  

 

-de decentralisatie naar een 50tal politiecommissariaten (omkadering? vormingsniveau?) 

- afschaffing van een beroepsmogelijkheid met volle rechtsmacht 

 

d. Toepassing Rule 39 door EHRM (stuk 7) 

 

Zéér recent, meerbepaald op 19.11.2009, heeft het EHRM aan België gevraagd “de ne pas expulser le 

requérant vers la Grèce “. 

 

Het gaat hier om een zogenaamde interim-measure bij toepassing van art. 39 Reglement. 

 

De zaak betrof een persoon van Afghaanse nationaliteit waarvoor in België een Eurodac-hit bleek te 

bestaan, waaruit afgeleid kon worden dat zijn vingerafdrukken geregistreerd werden in Griekenland. 

Zoals in casu, baseerde DVZ zich op een impliciet akkoord (“tacit agreement”) nI. het gebrek aan tijdige 

reactie van de Griekse overheid, waardoor Griekenland bevoegd werd om dit asieldossier te 

behandelen. Het is duidelijk dat het Hof geen genoegen neemt met een impliciet akkoord. 
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DVZ was en is zonder twijfel op de hoogte van alle voornoemde rapporten en van de nieuwe interim-

maatregel van het EHRM , toen het de bestreden beslissing nam op 20.01.2010 en toch houdt het er 

geenszins rekening mee. Dergelijke nalatigheid houdt niet enkel een gebrek in de motivering in maar 

tevens een schending van zowel art.3.2. Dublin II — Verordening als van art.3  EVRM (…)” 

 

De artikelen 1, 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

bepalen wat volgt: 

 

“Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder: 

 - Bestuurshandeling: 

 De eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt 

rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur; 

 - Bestuur: 

 De administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State; 

 - Bestuurde: 

Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur. 

 

 Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

 Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” 

 

Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet) bepaalt wat 

volgt: 

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.(…)” 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

weigering van verblijf wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissingen wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 10, §1 en 18, §7 van de Dublin II Verordening. 

Vervolgens wordt duidelijk uiteengezet dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de 

asielaanvraag van verzoekers die aan de Griekse autoriteiten toekomt.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoekers niet duidelijk maken op welk punt deze motivering 

hen niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het normdoel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Noch een schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet noch van de formele motiveringsplicht wordt aangetoond door verzoekers. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen kennen, 

zodat het normdoel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit 

dat oogpunt wordt onderzocht. 
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De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van deze aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekers op 11 juni 2009 een asielaanvraag 

indienden bij de Belgische autoriteiten. De gemachtigde van de minister heeft op 14 juli 2009 een vraag 

tot overname van verzoekers aan de Griekse autoriteiten gericht met toepassing van artikel 10, §1 van 

de Verordening 343/2003. Aangezien de Griekse autoriteiten niet binnen een termijn van twee maanden 

na de indiening van het verzoek tot overname geantwoord hebben, staat dit overeenkomstig artikel 18, 

§7 van de Verordening 343/2003 gelijk met aanvaarding van het overnameverzoek en houdt dit de 

verplichting in om de persoon over te nemen en te zorgen voor passende regelingen voor de aankomst. 

De verwerende partij bracht de Griekse autoriteiten hiervan op de hoogte met een Tacit Agreement dat 

werd verstuurd op 25 september 2009. Deze gegevens worden niet betwist door verzoekers. Aangezien 

Griekenland de verplichting heeft om verzoekers over te nemen, bestaat er voor de Belgische lidstaat 

geen verplichting om de asielaanvraag van verzoekers te behandelen. Evenwel kan de Belgische 

lidstaat op grond van artikel 3.2 van de Dublin II Verordening de asielaanvraag van verzoekers zelf 

behandelen. Dit is echter slechts een mogelijkheid en geenszins een verplichting. Het staat de 

Belgische staat vrij om al dan niet gebruik te maken van deze mogelijkheid en dit ongeacht allerhande 

aanbevelingen die door derden worden gedaan. Deze bepaling laat individuele vluchtelingen in geen 

geval toe zelf te kiezen voor het land waar zij hun asielverzoek behandeld wensen te zien. In casu heeft 

de Belgische lidstaat geen gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid.  

 

Artikel 3.2 van de Dublin II Verordening 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.” 

 

De Raad benadrukt dat hij zich niet in de plaats mag stellen van de verwerende partij bij de toetsing van 

de beoordeling welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag en of er 

redenen voorhanden zijn om gebruik te maken van artikel 3, lid 2 van de Dublin II Verordening. De Raad 

kan bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel nagaan of de staatssecretaris bij de beoordeling van 

de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op 

grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot zijn besluit is gekomen.  

 

Zo wijst de verwerende partij erop dat verzoekers geen specifieke elementen hebben aangehaald 

waarom hun asielaanvraag in België behandeld zou moeten worden behalve de vermelding dat het de 

keuze van de smokkelaar was. Waar verzoekers in hun inleidend verzoekschrift aanvoeren dat het 

indienen van een verzoek om een asielaanvraag en/of erkenning als staatloze niet mogelijk was; dat zij 

tijdens hun vasthouding van elkaar gescheiden bleven en dus niet eens wisten of de andere nog 

opgesloten dan wel vrijgelaten was; dat ze zonder meer het land moesten verlaten op straffe van 

opnieuw opgesloten te worden, wijst de Raad erop dat verzoekers dit geenszins hebben gemeld aan de 

verwerende partij terwijl zij nochtans verscheidene keren zijn opgeroepen geweest door de verwerende 

partij en zij dus meermaals de kans hebben gehad om dergelijke feiten te melden. De Raad kan niet 

anders dan concluderen dat dit louter a posteriori beweringen zijn van verzoekers die zij bovendien op 

geen enkele wijze staven.  Gezien de bovenstaande vaststellingen en gelet op het feit dat uit geen enkel 

stuk van het administratief dossier af te leiden is dat verzoekers ooit verklaard zouden hebben 

problemen te hebben gekend in Griekenland of er geen asielaanvraag te hebben kunnen indienen, is de 

beslissing van de verwerende partij niet kennelijk onredelijk. Het feit dat verzoekers het niet eens zijn 

met de beoordeling van de bestreden beslissingen kan niet leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. 

 

Verder betwisten verzoekers enkel de motieven met betrekking tot de juridische situatie van Griekenland 

en brengen zij een reeks rapporten en standpunten bij waarvan zij menen dat ze aantonen dat zij niet de 

kans zullen krijgen om asiel aan te vragen of dat hun asielaanvraag er niet correct zal worden 

behandeld. Verzoekers sommen verschillende “concrete tegenaanwijzingen periode 2006-2007-2008” 
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op uitgaande van verschillende internationaal bevoegde instanties. De Raad benadrukt vooreerst dat 

ondanks de vele rapporten waar verzoekers zich op beroepen zij geenszins de wettigheid van de 

bestreden beslissingen conform de Dublin II Verordening betwisten. Daarnaast dient erop te worden 

gewezen dat een rapport of een aanbeveling een algemene situatie betreft zodat niet zonder meer kan 

worden gesteld dat elke asielzoeker in Griekenland een onheuse behandeling wacht. De verwerende 

partij motiveert terecht dat Griekenland een volwaardige lidstaat is van de Europese Unie, die de 

verschillende Richtlijnen ter zake heeft omgezet in nationaal recht. Het feit dat rapporten erop wijzen dat 

dit in de praktijk niet altijd even vlot verloopt, toont niet aan dat verzoekers’ asielaanvragen niet of niet 

correct zullen worden behandeld.  

 

Wat betreft de twee arresten van de Raad waar verzoekers zich op beroepen om aan te tonen dat de 

overheid daadwerkelijk garanties moet bieden dat er toegang zal zijn tot een asielprocedure, met name 

het  arrest van 10 april 2009 nr. 25 959 en een tweede arrest van 10 april 2009 nr. 25 960, wijst de Raad 

er vooreerst op dat beide arresten zijn gewezen na indiening van een vordering bij uiterste dringende 

noodzakelijkheid en dat deze personen in kwestie als “moeilijk te herstellen ernstig nadeel” hebben 

aangetoond dat de situatie die beschreven wordt in de rapporten van het UNCHR en andere bronnen 

die zij aanhaalden daadwerkelijk betrekking had op hun persoonlijke situatie. Bijgevolg kunnen 

verzoekers zich niet dienstig beroepen op deze arresten daar deze arresten niet toepasbaar zijn op de 

situatie in casu. Tevens wijst de Raad erop dat in de huidige continentale rechtstraditie rechterlijke 

beslissingen geen precedentwaarde hebben. 

 

Ook het feit dat het Europees Hof Voor de Rechten van de Mens in een specifieke zaak “interim 

measures” heeft genomen ten aanzien van een persoon met Afghaanse nationaliteit doet geen afbreuk 

aan de voorgaande vaststellingen. Verzoekers voeren aan dat de verwerende partij op de hoogte was 

van deze zaak en aldus onterecht geen rekening heeft gehouden met dit voormelde feit. Echter, het feit 

dat door een aantal rechtscolleges in het kader van procedures in kort geding, procedures bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid of procedures gericht op het opleggen van voorlopige maatregelen, beslist 

werd geen uitvoering van maatregelen tot verwijdering naar Griekenland toe te laten, toont louter aan 

dat het in deze specifieke gevallen aangewezen was om, alvorens toepassing te maken van de 

bepalingen van de Verordening 343/2003, de mogelijke schending van bepaalde rechtsregels aan een 

verder onderzoek te onderwerpen en intussen de rechten van de betrokkenen veilig te stellen maar leidt 

in voorliggende zaak niet tot de vaststelling dat, gezien de stukken eigen aan het dossier, de 

verwerende partij hiermee rekening diende te houden. Waar verzoekers op dit punt eveneens een 

gebrek in de motivering aanvoeren, wijst de Raad erop dat verzoekers een overtollige motivering 

aanvechten zodat verzoekers kritiek geenszins tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden. Volledigheidshalve merkt de Raad op dat zoals hiervoor reeds werd uiteengezet, verzoekers op 

geen enkel moment melding hebben gemaakt van problemen in Griekenland noch wat betreft de 

opvang noch wat betreft het indienen van een asielaanvraag zodat de verwerende partij hieromtrent dan 

ook niet diende te motiveren. Bovendien heeft de verwerende partij in een overtollige motivering gesteld 

dat zij van oordeel is dat de Griekse lidstaat wel de nodige garanties biedt en heeft zij ook gemotiveerd 

waarom zij dit meent. 

 

In zoverre verzoekers ook nog aanhalen dat er enkel gesteund wordt op een tacit agreement zonder 

enkele toezegging of waarborg te verkrijgen, dient erop gewezen te worden dat het verkrijgen van 

bijkomende individuele garanties niet door de Dublin II Verordening wordt voorzien enerzijds omdat dit 

juist het voorwerp uitmaakt van de verordening zelf en anderzijds omdat de lidstaten in de preambule 

van het Europees Unieverdrag onderschreven hebben de rechten van de mens te respecteren en ook 

partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

 

Waar verzoekers in het onderdeel ‘zeer recente aanwijzingen’  de gebrekkige asielprocedure aan de 

kaak stellen en eveneens verwijzen naar een klacht van 4 internationale organisaties bij de Europese 

Commissie, stelt de Raad wederom vast dat ongeacht deze algemene rapporten en aanbevelingen, 

verzoekers geen enkel begin van bewijs leveren dat zij in Griekenland niet goed zullen worden 

opgevangen. De Raad verwijst dienaangaande naar wat de verwerende partij hieromtrent stelt: 

“Bovendien bij het indienen van een asielaanvraag in Griekenland ontvangt elke asielzoeker een "roze 

kaart", die o.a. toegang geeft tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Indien de asielzoeker niet over 

huisvesting beschikt kan hij worden opgevangen in de daartoe voorziene opvangcentra. Er werden 

nieuwe centra opgericht en de bestaande centra werden verbeterd. De centra stellen vast personeel 

tewerk, samengesteld uit artsen en verplegers, alsook psychologen en assistenten voor het toedienen 

van gezondheidszorg, van programma's van geestelijke gezondheid en voor de verbetering van de 

levensomstandigheden. In centra waar geen psychologen en sociale assistenten zijn worden alle 
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problemen behandeld door het personeel van de centra voor geestelijke gezondheid binnen de 

dichtstbijzijnde ziekenhuizen. De Griekse regering heeft bevestigd dat geen enkele vreemdeling wordt 

vastgehouden louter omwille van het feit dat hij een asielverzoek heeft ingediend.  

Elke vreemdeling die asiel aanvraagt kan tijdens alle fases van de procedure voor de toekenning van 

asiel verschijnen met zijn advocaat, zoals is voorzien door de bepalingen van de interne wetgeving 

betreffende de waarborgen die de asielzoekers worden geboden. De aanwezigheid van een tolk werd 

eveneens geïnstitutionaliseerd. De asielverzoeken worden ten gronde en op een individuele basis 

onderzocht. Conform de artikels 25 en 26 van het presidentieel decreet 90/2008 staat er een 

administratief beroep open tegen de verwerpingen van het asielverzoek wordt verworpen of waarbij de 

vreemdelingenstatus wordt herroepen.” 

 

Er dient derhalve te worden uitgegaan van het feit dat de basisnormen die in deze richtlijnen worden 

voorzien in Griekenland in rechte gegarandeerd zijn (EHRM, 2 december 2008, nr. 32733/08, 

K.R.S./Verenigd Koninkrijk: “The presumption must be that Greece will abide by its obligations under 

those Directives”) en dat indien de Griekse overheden alsnog in de praktijk in gebreke zouden blijven 

om aan bepaalde verplichtingen tegemoet te komen, de naleving van deze verplichtingen die 

gegarandeerd worden door de richtlijnen hoe dan ook via gerechtelijke weg kan afgedwongen worden 

(EHRM, 2 december 2008, nr. 32733/08, K.R.S./Verenigd Koninkrijk: “Quite apart from these 

considerations, and from the standpoint of the Convention, there is nothing to suggest that those 

returned tot Greece under the Dublin Regulation run the risk of onward removal to a third country where 

they will face ill- treatment contrary to Article 3 without being afforded a real opportunity, on the territory 

of Greece, of applying to the Court for a Rule 39 measure to prevent such.”). Griekenland is immers een 

lidstaat van de Europese Unie en derhalve een rechtsstaat. De verwerende partij kan worden gevolgd 

waar zij stelt dat België als lidstaat niet de wettelijke mogelijkheid heeft om controle uit te oefenen op 

een andere lidstaat en dat verzoekers zich steeds kunnen richten tot de hogere autoriteiten.  

 

Mede gelet op wat reeds is uiteengezet en gelet op de zeer ruime discretionaire bevoegdheid van de 

verwerende partij stelt de Raad vast dat het niet kennelijk onredelijk is van de verwerende partij te 

oordelen dat verzoekers niet hebben aangetoond dat er gegevens voorhanden zijn die erop zouden 

wijzen dat er in hun geval enige grond of zoals de verwerende partij het verwoordt, er een concrete 

basis is om de asielaanvraag van verzoekers in België te behandelen. Een schending van artikel 3 van 

de Dublin II Verordening wordt niet aangetoond en evenmin wordt aangetoond dat het interstatelijk 

vertrouwen werd geschaad. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM tonen verzoekers evenmin aan daar voor een schending van 

artikel 3 van het EVRM verzoekers immers moeten doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige 

gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een 

ernstig en reëel risico lopen te worden blootgesteld aan foltering en mensonterende behandeling. De 

bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen 

toepassing vinden. Het is aan verzoekers die dergelijk risico aanvoeren, om hun beweringen te staven 

met een begin van bewijs. Zij moeten concrete, op hun persoonlijke situatie betrokken feiten 

aanbrengen. Een blote bewering, een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling of een 

eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM geschonden kan worden, volstaat niet om van een schending 

van artikel 3 van het EVRM te kunnen spreken.  

 

Verzoekers beperken zich in hun verzoekschrift tot de bewering dat een overdracht naar Griekenland 

artikel 3 van het EVRM schendt en verwijzen hiervoor enerzijds naar verschillende rapporten die zij bij 

hun verzoekschrift toevoegen en anderzijds naar het risico van refoulement. Dienaangaande verwijst de 

Raad enerzijds naar hetgeen hiervoor reeds werd vermeld met name dat een rapport of een 

aanbeveling een algemene situatie betreft zodat niet zonder meer kan worden gesteld dat verzoekers in 

Griekenland een onheuse behandeling wacht en dat verzoekers, terwijl hen expliciet gevraagd werd 

waarom zij willen dat België en niet Griekenland hun asielaanvraag behandelen, zij enkel louter hebben 

verklaard dat het de keuze van de smokkelaar was. Het feit op zich dat er in Griekenland – net zoals in 

België trouwens- op het terrein nog een aantal praktische problemen stellen die eenmaal verbonden zijn 

aan de massale en vanzelfsprekend onaangekondigde komst van grote groepen vreemdelingen, laat 

niet toe om te besluiten dat er een risico bestaat dat verzoekers in een situatie zullen worden gebracht 

die van die aard is dat er effectief kan gesproken worden van een foltering of een vernederende 

behandeling of bestraffing. Verzoekers brengen geen enkel concreet, op hun persoonlijke situatie 

betrokken feit aan en tonen hiermee niet aan dat de bestreden beslissing een schending van artikel 3 

van het EVRM inhoudt.  
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Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 33 van de Conventie kan in dezelfde zin besloten 

worden. Verzoekers tonen niet in concreto aan dat het non-refoulementbeginsel vervat in artikel 33 van 

de Conventie van Genève zal geschonden worden en zodoende dat er enig risico op terugdrijving 

bestaat zonder behandeling van hun asielaanvraag door de Griekse autoriteiten. De verwijzing van 

verzoekers naar een rapport opgesteld door het Norwegian Helsinki Committee, NOAS en AITIMA van 

oktober 2009 waarin melding wordt gemaakt van enkele uitzonderlijke gevallen waar blijkbaar wel 

sprake was van refoulement tonen niet aan verzoekers hetzelfde lot wacht bij een repatriëring naar 

Griekenland. Dienaangaande dient er tevens op gewezen te worden dat de Griekse overheden geen 

enkele poging hebben ondernomen om verzoekers terug te drijven nadat eerste verzoeker werd 

tegengehouden en zijn vingerafdrukken werden genomen, daar verzoekers vrijwillig naar België zijn 

gekomen. De bewering van verzoekers zijn vooralsnog hypothetisch en wordt niet gestaafd door een 

concreet bewijs.  

 

Bij het toepassen van de Dublin II Verordening komt het slechts aan de Belgische autoriteiten toe de 

verplichtingen die de nationale en internationale regelgeving haar opleggen na te komen doch zij kan 

niet verantwoordelijk worden gesteld indien een andere staat bepaalde verplichtingen niet zou nakomen. 

Verzoekers dienen zoals reeds vermeld, hun rechten in Griekenland uit te putten. De Griekse 

autoriteiten zijn hoe dan ook gehouden hun internationaalrechtelijke verplichtingen na te komen. Indien 

verzoekers menen dat dit niet het geval is, kunnen zij zich steeds tot de hogere autoriteiten wenden om 

alsnog hun rechten te bekomen. Een schending van artikel 33 van de Conventie van Genève wordt niet 

aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste en de 

tweede bestreden beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken 

van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 vijftien maart tweeduizend en tien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 


