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 nr. 229 494 van 28 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT 

Maria van Bourgondiëlaan 7 B 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Palestijnse nationaliteit te zijn, op 23 juli 2019 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 9 juli 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). 

 

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 11 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 21 maart 2018 dient de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in. 

 

1.2. Op 31 juli 2018 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming. Tegen voormelde 

beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad). 
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1.3. Bij arrest nr. 217 125 van 20 februari 2019 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.2. 

 

1.4. Op 9 juli 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer,  

 

(…) 

 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen'2', tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 31/07/2018 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van niet-ontvankelijkheid genomen en op 20/02/2019 werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het beroep verworpen.  

 

(1)  Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij 

artikel 2 van deze wet vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is in het bezit van een 

geldig paspoort zonder geldig visum.  

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.“  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij 

te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM), van de artikelen 7 en 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet) alsook van de materiële motiveringsplicht, het proportionaliteitsbeginsel en de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

De verzoekende partij zet haar enig middel uiteen als volgt: 

 

“Samenvatting middel:      

 

Verzoeker werd erkend als vluchteling in Griekenland. Verwerende partij houdt in bestreden beslissing 

geen rekening met de levensomstandigheden van personen die internationale bescherming genieten in 

Griekenland. Een schending van artikel 3 E.V.R.M. is meer dan reëel.       

 

4.2.1.     

 

Uit artikel 3 E.V.R.M. volgt, gelet op het belang van dit artikel, dat elke staat verplicht is om eventuele 

aanwijzingen van een reëel risico conform artikel 3 E.V.R.M. effectief te onderzoeken.      
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Het klopt dat verzoeker een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, en dat deze werd 

afgewezen, maar dit ontslaat de verwerende partij niet van haar onderzoeksplicht in het licht van het 

ruimere artikel 3 E.V.R.M. De bevoegdheid van het Commissariaat–generaal op dit punt is immers 

beperkt, nu deze instantie uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een 

verwijderingsmaatregel naar het land van herkomst een schending uitmaakt van het non – 

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het Commissariaat–generaal bijgevolg beperkt tot een 

onderzoek van de elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 of 48/4 

van de Vreemdelingenwet. Een onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 E.V.R.M. moet 

bijgevolg niet alleen onderzocht worden in het kader van een procedure om internationale bescherming, 

maar ook in het kader van een beslissing tot uitwijzing. Verzoeker wijst hierbij eveneens naar de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die België veroordeeld heeft nu de 

Belgische staat zich heeft onttrokken aan een onderzoek naar een behandeling in strijd met artikel 3 

E.V.R.M.      

 

“338 (…) un Etat demeure entièrement responsable au regard de la Convention de tous les actes ne 

relevant pas strictement de ses obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’il a exercé un 

pouvoir d’appréciation (…). » (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland).     

 

Hieruit volgt dat de Belgische Staat dus de verplichting heeft om in elke zaak, individueel, te 

onderzoeken of een schending van artikel 3 E.V.R.M. aanwezig is. Het bestaan van een reëel gevaar 

van een door artikel 3 van het E.V.R.M. verboden behandeling wordt beoordeeld op grond van de 

omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of had moeten hebben op het ogenblik van 

de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 

maart 1991, Cruz Varas en cons./Zweden, §§ 75 – 76; EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en 

cons./Verenigd Koninkrijk, § 107).      

 

De samenwerkingsplicht in hoofde van de overheid vereist dat er effectiever moet worden onderzocht of 

de aangehaalde elementen “geloofwaardig” zijn en van dien aard zijn dat zij wijzen op een reëel risico 

conform artikel 3 E.V.R.M. Dit onderzoek en de beoordeling van het risico moeten gebeuren vooraleer 

er overgegaan wordt tot het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten.      

 

Uit recente rechtspraak blijkt dat de verwerende partij al meermaals veroordeeld werd wegens het niet – 

uitvoeren naar een voldoende onderzoek in het kader van artikel 3 E.V.R.M. Zo heeft uw Raad het 

argument van de verwerende partij dat een verzoeker zijn grieven op basis van artikel 3 E.V.R.M. niet 

aannemelijk had gemaakt, verworpen en besloten dat niet voldoende onderzoek werd gevoerd naar het 

actueel risico conform artikel 3 E.V.R.M. (RvV nr. 189 793 van 17 juli 2017 en RvV 196 623 van 14 

december 217). In een eerder arrest gewezen in verenigde kamers had de Raad ook besloten tot 

vernietiging van een beslissing, omdat uit geen enkel element uit het dossier bleek dat artikel 3 E.V.R.M. 

was onderzocht of dat betrokkene de mogelijkheid had gehad om eventuele elementen hierdoor aan te 

brengen.      

 

In het welbekende “Soedan – rapport” werd bovendien benadrukt dat een onderzoek in het licht van 

artikel 3 E.V.R.M. niet noodzakelijk moet gebeuren conform de regels zoals die zijn vastgelegd voor het 

onderzoek van een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag), maar wel moet gebeuren 

conform de regels van behoorlijk bestuur. Het resultaat van het onderzoek moet trouwens weergegeven 

worden in een gemotiveerde beslissing, hetgeen een mogelijkheid tot beroep impliceert en in casu NIET 

het geval is.      

Een verwijdering of terugkeer van personen naar het land van herkomst kan slechts georganiseerd 

worden, mits er voor elke persoon vooraf “ten gronde” is nagegaan of de betrokken persoon al dan niet 

een nood aan bescherming heeft (inclusief een nood conform artikel 3 E.V.R.M.).         

 

Artikel 3 E.V.RM. bepaalt immers “niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt één van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (zie vb.: EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).      

 

4.2.2.     
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Verzoeker geniet internationale bescherming in Griekenland. Er werd in de bestreden beslissing op 

geen enkele manier onderzocht of verzoeker nog steeds beroep kan doen op de toegekende 

bescherming. Er werd evenmin onderzocht of de toegekende bescherming effectief is.     

 

Verzoeker heeft Griekenland verlaten omdat hij er geen effectieve bescherming genoot.     

 

4.2.2.1. Geen effectief statuut in Griekenland     

 

De inhoud van internationale bescherming wordt binnen de EU, naar analogie van wat reeds in de 

Conventie van Genève werd opgenomen, gereguleerd door artikels 20-35 van de Kwalificatierichtlijn.     

 

Internationale bescherming behelst in de zin niet alleen een recht op verblijf en bescherming tegen 

refoulement, maar ook toegang tot een aantal sociale rechten, waarbij de lidstaat op zijn minst dient te 

garanderen de persoon die internationale bescherming geniet niet te discrimineren ten aanzien van haar 

eigen burgers.      

 

Overeenkomstig de Kwalificatierichtlijn omvat een beschermingsstatus onder meer ook het recht op 

toegang tot werk (art. 26 kwalificatierichtlijn), toegang tot sociale voorzieningen (artikel 29 

kwalificatierichtlijn) en toegang tot huisvesting (art. 32 kwalificatierichtlijn).      

 

In Griekenland wordt op geen enkele manier voorzien in deze basisrechten, waardoor de ‘bescherming’ 

die verzoeker er krijgt eigenlijk zonder enige inhoud is.     

 

Toen verzoeker in Griekenland verbleef, kon hij inderdaad rekenen op een verblijfsrecht en op 

bescherming tegen refoulement. Echter had hij in de praktijk geen toegang tot de sociale rechten die 

verbonden zijn aan zijn beschermingsstatuut. Dit is al ontelbare keren aangeklaagd door verengingen:      

 

“In practice, refugees still have no secure access to shelter, food, medical and psychological treatment 

or to the labor market. It is still the case that protection for recognized refugees in Greece exists only on 

paper.” (stuk 3, RSA, Update Legal Note on the living conditions of beneficiaries of international 

protection in Greece, 30 augustus 2018, p 3, te consulteren op: 

https://rsaegean.org/wpcontent/uploads/2019/01/Recognized-

Report_UPDATE_Publication_ENG_PublishedJan.-2019.pdf, verzoeker zet vet)      

 

In casu moet worden nagegaan in welke omstandigheden verzoeker zal terechtkomen in geval van 

terugkeer.   

 

Verzoeker heeft een recht op bescherming overeenkomstig de kwalificatierichtlijn. Het is niet strikt 

noodzakelijk dat een inbreuk op de rechten van het EVRM wordt vastgesteld. Bovendien loopt 

verzoeker een grote kans in Griekenland om dakloos te eindigen, wat een onmenselijke en 

vernederende behandeling uitmaakt.      

 

De inhoud van dit rapport is volledig in overeenstemming met de ervaringen van de aanvrager in 

Griekenland.       

 

4.2.2.2. Toegang tot huisvesting     

 

Na de toekenning van de vluchtelingenstatus werd verzoeker overgebracht naar Athene. Hij kreeg geen 

hulp bij het vinden van geschikte huisvesting. Uiteindelijk kwam verzoeker in het open kamp ‘Malakaza’ 

in Athene terecht. Hij sliep er in een caravan, kende er geen vrijheid én kon niet zelfstandig zijn.      

 

Zelf iets huren was voor verzoeker onmogelijk, aangezien hij geen inkomsten had. De minimumhuurprijs 

is volgens verzoeker €400, wat voor hem, rekening houdende met zijn financiële situatie, een 

onbetaalbare uitgave is.     

 

Een recent en zeer extensief rapport van het ECRE over de huisvesting van personen die internationale 

bescherming genieten in verschillende Europese lidstaten, waaronder in Griekenland, toont de 

moeilijkheden aan waarmee verzoeker geconfronteerd werd. Bij gebrek aan financiële hulp en bij gebrek 

aan officiële huisvesting, zijn personen die internationale bescherming genieten genoodzaakt om op 

straat te leven.     
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“In Greece, those in need of shelter who lack the financial resources to rent a house remain homeless or 

reside in abandoned houses or overcrowded apartments. Moreover, the number of accommodation 

places for homeless people in general is limited and no shelters are dedicated to beneficiaries of 

international protection, nor is financial support provided for living costs. In Athens, for example, there 

are only four shelters for homeless people, including Greek citizens and third-country nationals lawfully 

on the territory. At these shelters, beneficiaries of international protection can apply for accommodation, 

but it is extremely difficult to be admitted given that they are always overcrowded and constantly 

receiving new applications for housing. PRO ASYL and Refugee Support Aegean have also 

documented cases of beneficiaries of international protection living under deplorable conditions, 

including persons returned from other EU countries. Destitution is also a high risk for 204 beneficiaries 

of international protection who were ordered to move out of ESTIA accommodation in March 2019.” 

(stuk 4, ECRE, Housing out of reach? The reception of refugees and asylum seekers in Europe, 23 mei 

2019, p. 33, te consulteren op: http://www.asylumineurope.org/news/29-05-2019/housing-out-reach-

receptionrefugees-and-asylum-seekers-europe, verzoeker zet vet)     

 

Refugee Support Aegean (RSA)/PRO ASYL heeft het voorbije jaar de situatie opgevolgd van personen 

wiens verzoek om internationale bescherming in een andere EU-lidstaat werd afgewezen omdat ze 

reeds internationale bescherming genieten in Griekenland. De NGO volgde 4 maanden lang een jong 

gezin, de ouders en hun twee minderjarige kinderen, bij hun terugkeer naar Griekenland.       

 

Het ontbreken van een integratieplan door de Griekse overheid, de weinige huisvestingsmogelijkheden 

voor dakloze personen en personen die internationale bescherming genieten, in combinatie met heel 

wat andere obstakels, dwong het gezin om op straat te leven.     

 

“During the period RSA/PRO ASYL monitored this case, the family did not have the money to rent a 

house or did not have access to any other secure housing solution such as a place in EU-funded 

accommodation for asylum-seekers and refugees or a shelter for the homeless. Their survival prospects 

were bleak. They were forced to sleep in a park and in houses of acquaintances or those supporting 

people in need.  

(…)  

Upon their return from Switzerland, the family of four was not provided with a place in the 

accommodation scheme of the ESTIA programme. Under the programme only vulnerable asylum-

seekers who entered the country after 2015 are accommodated. As an exception, those who have 

already been living in one of the ESTIA flats and subsequently been granted international protection 

continue to be accommodated for limited period Recognized refugees (vulnerable or not) who have not 

been accommodated as asylum seekers in the ESTIA flats and those who have been returned from 

other European countries are not eligible for accommodation under the scheme. In addition, as 

recognized refugees returned from another EU country, the family was not eligible for a place in a 

refugee camp for asylum seekers. Also, asylum seekers who arrived in Greece after 2015 and offered 

shelter in one of the island or mainland official refugee camps are allowed to extend their stay there for a 

limited period after they are granted with international protection status.  

RSA/PRO ASYL note that until now these extended times of accommodation in the ESTIA programme 

and in official refugee camps have not been formally regulated.  

The family’s efforts to find a place in a shelter for the homeless for short period/ emergency 

accommodation also failed. This type of shelters in Athens have limited places and they have long 

waiting lists. As a rule, these shelters do not accept families or individuals who do not sp eak Greek or 

English and/or suffer from mental health problems. In addition, the only shelter for homeless that 

accepts families has suspended its operations since May 2018. Attempts to find accommodation under 

the Athens Municipality “social housing scheme” also proved fruitless as the scheme has limited places 

and a long waiting list.  

In addition, persons living in rented accommodation who will apply for the newly established “rental 

benefit“ in 2019, are required to be legal permanent residents in the country for at least five years. This 

was another insurmountable obstacle for the family in their efforts to find secure housing.” (stuk 5, RSA, 

Returned recognized refugees face a dead-end in Greece, 9 januari 2019, te consulteren op: 

https://rsaegean.org/en/returned-recognized-refugees-face-a-dead-end-ingreece/#homelessness, 

verzoeker zet vet)     

 

Als een kwetsbaar gezin met twee minderjarige kinderen al niet in aanmerking komt voor officiële 

huisvesting, is het maar de vraag welk lot verzoeker te wachten staat. Verzoeker is immers een jonge, 

alleenstaande en gezonde man. Dit is het profiel bij uitstek waarvoor hulp en bijstand als het minst 
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dringend wordt beschouwd onder de argumentatie dat zo’n persoon zelfstandig een oplossing kan 

vinden voor zijn situatie.     

 

Er bestaat momenteel geen twijfel dat verzoeker bij een eventuele terugkeer naar Griekenland dakloos 

zal worden.      

 

“RSA/PRO ASYL is not aware of any case of a returnee beneficiary of international protection who, upon 

arrival, has been provided by the competent authorities with an apartment under the UNHCR scheme or 

has been officially referred to a refugee site in the Attiki region of elsewhere in the mainland. 

Furthermore no returned refugee has received information about accommodation or has been granted a 

cash allowance. On the contrary: RSA/PRO ASYL follows-up on such cases of returnees from other 

European countries to Greece (Athens) and documents their life as homeless or under substandard 

conditions in squats in Athens or in abandoned buildings without access to electricity or water.” (stuk 3, 

RSA, Update Update Legal Note on the living conditions of beneficiaries of international protection in 

Greece, 30 augustus 2018,  p 4-5, te consulteren op: www.proasyl.de/wp-

content/uploads/2015/12/2017-06-26Legal-note-RSA-beneficiaries-of-international-protection-in-

Greece.pdf, verzoeker zet vet)     

 

De recente bevindingen van RSA bouwen voort op het AIDA-rapport van maart 2018 en het eigen 

rapport van augustus 2018 betreffende de situatie van personen die internationale bescherming 

genieten in Griekenland.      

 

In beide rapporten werd reeds gesteld dat het zeer moeilijk is voor mensen die internationale 

bescherming genieten om toegang te krijgen tot huisvesting aangezien de vraag groter is dan het 

aanbod.  Vanwege dergelijke problemen hebben verschillende landen van de Europese Unie de 

terugkeer van begunstigden in Griekenland in 2017 opgeschort. (stuk 6, AIDA, Country Report Greece, 

maart 2018, pp. 168-181, te consulteren via: http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece)     

 

Uit laatste informatie blijkt bovendien dat de overheid is gestopt met zijn steun aan het Emergency 

Support to Integration and Accommodation (ESTIA) programma van het UNHCR. ESTIA was de laatste 

strohalm voor personen die internationale bescherming genieten. Het verleende zowel huisvesting als 

leefgeld aan personen die internationale bescherming genieten. RSA/PRO ASYL heeft al zijn 

bezorgdheid geuit, omdat de overheid geen alternatieve huisvesting heeft voorzien. Dit betekent dat 

honderden mensen plots op straat komen te staan.     

 

“The announced eviction of recognized refugees from accommodation in ESTIA flats and official refugee 

camps will lead to homelessness and destitution for many as very few steps have been taken so far by 

the Greek authorities in practice to secure the refugees’ autonomous living and equal integration into 

Greek society. The announced integration programmes have not yet started and concern a much lower 

number of persons in comparison to the actual refugee population. (stuk 7, RSA, Eviction of recognized 

refugees from accommodation will lead to homelessness and destitution, 5 april 2019, te consulteren op: 

https://rsaegean.org/en/evictions-of-recognized-refugeesfrom-accommodation-will-lead-to-

homelessness-and-destitution/, verzoeker zet vet)     

 

“The Ministry of Migration Policy in Greece decided to stop supporting certain categories of recognised 

refugees under the Emergency Support to Integration and Accommodation (ESTIA) programme by the 

end of March. (…) In the absence of functioning integration-support measures, NGOs expressed 

concerns that this would lead to a rise in homelessness and can negatively affect people’s access to 

services, social benefits and continued access to education for children.” (stuk 8, European Union 

Agency for Fundamental Rights, Migration: Key fundamental rights concerns –  Quarterly bulletin 2, mei 

2019, p. 3, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-migration-bulletin2_en.pdf)     

 

De situatie op het vlak van huisvesting is niet veranderd sinds het vertrek van verzoeker uit Griekenland. 

Integendeel zelfs, de situatie is verslechterd. Griekenland wordt nog steeds geconfronteerd met een 

massale toestroom van verzoekers om internationale bescherming en het land kan hen niet langer de 

nodige garanties bieden.      

 

Vanwege dergelijke problemen hebben verschillende landen van de Europese Unie de terugkeer van 

begunstigden in Griekenland in 2017 opgeschort. Dublin-overdrachten naar Griekenland zijn nog steeds 

controversieel. De situatie op de eilanden is absoluut hartverscheurend. Elke dag rapporteert de media 

overbevolking en onmenselijke omstandigheden in de kampen. Door deze situatie op de eilanden blijft 
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Griekenland in het oog van de storm. Het land verbindt zich ertoe om een maximum aantal aanvragers 

van internationale bescherming naar het vaste land over te brengen (stuk 9, Daily Finland, Greece vows 

to improve living conditions of refugees on islands, 16 november 2018, te consulteren via: 

http://www.dailyfinland.fi/europe/7953/Greece-vows-to-improve-living-conditions-ofrefugees-on-islands).     

 

Het lijkt er echter op dat het overbrengen naar het vaste land geen oplossing is, maar enkel de 

problemen verschuift aangezien de infrastructuur op het vaste land ook overbevolkt is. De 

opvangomstandigheden zijn er mensonwaardig.     

 

“RSA/PRO ASYL reported that “the refugee camps in the mainland are becoming once more 

overcrowded while reception conditions have a detrimental impact upon the physical and mental health 

of their residents.”. Meanwhile, some camps got expanded with temporary tents and rub-halls to host 

new arrivals. Other camps located in former warehouses, which were previously shutdown for their 

inadequate reception conditions, got re-opened, for example the camp Oinofyte in Voiotia.” (stuk 3, 

RSA, Update Update Legal Note on the living conditions of beneficiaries of international protection in 

Greece, 30 augustus 2018, p. 5, te consulteren op: www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2015/12/2017-

06-26-Legal-note-RSA-beneficiaries-of-internationalprotection-in-Greece.pdf, verzoeker zet vet)     

 

Het overbrengen van migranten van de eilanden naar het vaste land zet de huisvestingsmogelijkheden 

voor verzoeker nog verder onder druk.      

 

4.2.2.3.Toegang tot werk     

 

Verzoeker is een harde werker. Toen hij nog in Gaza woonde moest hij elke job aanvaarden zodat hij de 

eindjes aan mekaar kon knopen. Ook toen hij in Griekenland kon beginnen werken, zocht hij met 

dezelfde ijver naar jobs.     

 

Ondanks zijn vele inspanningen is verzoeker er niet in geslaagd om werk te vinden. Naast de extreme 

krapte op de Griekse jobmarkt, ervoer hij bijkomende moeilijkheden door het taalobstakel. Verzoeker 

kon geen Griekse taallessen volgen, waardoor communicatie met potentiële werkgevers zeer moeizaam 

verliep. Personen die internationale bescherming genieten worden achteruit gesteld op de Griekse 

burgers.  

 

“Refugee Support Aegean (RSA) reiterates that despite the recently presented national integration 

strategy, beneficiaries of international protection did not and do not yet have access to a comprehensive 

plan and programme for their integration that would provide Greek language learning and their 

participation in training or job seekers’ programmes. This results in beneficiaries of international 

protection finding themselves in a disadvantaged position in comparison to the local population seeking 

employment.”  

(stuk 7, RSA, Eviction of recognized refugees from accommodation will lead to homelessness and 

destitution, 5 april 2019, te consulteren op: https://rsaegean.org/en/evictions-of-recognized-refugees-

from-accommodation-willlead-to-homelessness-and-destitution/, verzoeker zet vet)     

 

“Greece is one of the countries among EU states with the highest unemployment rate. In September, the 

general unemployment rate was 18,6 % and female unemployment rate was 23,4 %. Language barriers 

put refugees at further disadvantage.  

(…)  

They could not even get an unemployment card by the Unemployment Office of the Hellenic Manpower 

Employment Organisation (OAED) as they did not have proof of permanent residence/or a 

homelessness certificate. The lack of an unemployment card meant that the family could not have 

access to a free transportation card and they could not afford otherwise tickets for the metro and the 

bus.” (stuk 5, RSA, Returned recognized refugees face a dead-end in Greece, 9 januari 2019, te 

consulteren op: https://rsaegean.org/en/returned-recognized-refugees-face-a-dead-end-

ingreece/#homelessness, verzoeker zet vet)     

 

De Griekse economie krijgt nog steeds zware klappen en de kansen op werk zijn in het algemeen 

beperkt, zelfs voor de Grieken zelf. Dit wordt ondersteund door de statistieken. In de praktijk is er op 

heden geen toegang tot werk in Griekenland. Daarbovenop komt het ontbreken van 

integratieondersteuning van overheidswege voor personen die internationale bescherming genieten.       

 

…  
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(stuk 3, RSA, Update Update Legal Note on the living conditions of beneficiaries of international 

protection in Greece, 30 augustus 2018,  p. 5, te consulteren op: www.proasyl.de/wp-

content/uploads/2015/12/2017-06-26-Legal-note-RSAbeneficiaries-of-international-protection-in-

Greece.pdf)     

 

“In practice, however, access to work for beneficiaries is almost impossible, since beneficiaries do not 

possess the same prerequisites as Greeks citizens, such as language skills, social networks, 

geographic and cultural knowledge, psychological condition, and no national strategy or targeted 

measures or programs helping with employment and accessing the labour market are put in place by the 

responsible Greek authorities. Additionally, no mechanism to assess previous professional skills and 

qualifications exist, resulting in further barriers to access to work or to vocational training programs. (…) 

As UNHCR stated: “The current situation is disappointing. Most beneficiaries are unemployed and 

destitute or have recently lost their jobs and face serious financial problems. There is also no specific 

national strategy for the promotion of socioeconomic empowerment and self-reliance of recognised 

refugees. There are currently no employment programs of the OAED, targeting specifically recognised 

refugees as beneficiaries. And there is no mechanism to assess refugees’ qualifications, skills and 

previous professional experience”.   

Additionally, homeless beneficiaries are in effect barred from enrolment in the Employment Agency 

(OAED) and from being granted an unemployment card, as they are required to submit documents 

which are difficult or even impossible to obtain (tax declaration, rental agreements, utilities bills etc.). 

(stuk 10, RSA, Legal Note on the living conditions of beneficiaries of international protection in Greece, 

23 juni 2017,  p 20-21, te consulteren op: www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-06-

26Legal-note-RSA-beneficiaries-of-international-protection-in-Greece.pdf, verzoeker zet vet)     

 

De onmogelijkheid van Griekenland om jobs aan te bieden aan personen die internationale bescherming 

genieten moet worden gekaderd binnen de economische crisis en de asielcrisis waarmee Griekenland 

wordt geconfronteerd.     

 

Wat de economische crisis en de invloed ervan op de beschermingsstatus betreft, klopt het dat de 

economische situatie niet in alle lidstaten van de Europese Unie dezelfde is, waardoor de 

sociaaleconomische bescherming anders is. Dit is op zich geen reden om aan te tonen dat de rechten 

van personen die om internationale bescherming verzoeken niet worden geëerbiedigd. We moeten 

echter niet alleen rekening houden met de economische situatie, maar ook met de sociale implicaties. In 

Griekenland bestaat in de praktijk vrijwel geen bescherming voor vluchtelingen.     

 

Het werkloosheidscijfer in Griekenland is 19%, het hoogste percentage in de Europese Unie. Wat betreft 

de werkloosheid van buiten de Europese Unie geboren personen, zoals verzoeker, is Griekenland 

koploper met een percentage van 29.     

 

“The lowest unemployment rates for persons born outside the EU were recorded in Czechia (2.4 %), 

Malta (4.3 %) and the United Kingdom (5.4 %), while the highest unemployment rates for persons born 

outside the EU were observed in Finland (16.2 %), France (16.6 %), Sweden (18.5 %), Spain (21.7 %) 

and Greece (29.0 %).”  (stuk 11, Eurostat, Migrant integration statistics – labour market indicators, 

update van mei 2019, te consulteren via : 

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_

labour_market_ind icators, verzoeker zet vet 

 

… 

(stuk 12, Eurostat, Unemployment Statistics, update van april 2019, te consulteren via : 

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Unemployment_statistics#Recent_developm

ents)     

 

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die sinds 2011 de 

welvaart in de verschillende lidstaten meet, scoort Griekenland voor bijna alle indicatoren een slechte 

score. Dit betreft zowel de tevredenheid van het leven als materiële indicatoren zoals huisvesting, 

inkomen en werkgelegenheid. (stuk 13, OECD, How’s life in Greece, november 2017, te consulteren via: 

https://www.oecd.org/statistics/Better-LifeInitiative-country-note-Greece.pdf, verzoeker zet vet)     

 

Griekenland is een land dat noch zijn eigen burgers, wanneer zij in moeilijkheden verkeren, noch 

mensen met internationale bescherming, een solide levensstandaard kan bieden. Dit is aldus de 

perfecte achtergrond voor de groeiende xenofobie en structureel nadeel van mensen met een 
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migratieachtergrond (stuk 14, Los Angeles Times, A surge in neo-Nazi attacks terrifies refugees in 

Greece, 4 juni 2018, te consulteren via: https://www.latimes.com/world/europe/la-fg-greece-neo-nazis-

2018-story.html, verzoeker zet vet).     

 

Het aantal racistische en xenofobe conflicten ten aanzien van personen die internationale bescherming 

genieten is het voorbije jaar ernstig gestegen.     

 

In Greece, some 70 local residents in March attacked a hotel in Vilia (wider Attica region) where refugee 

families were sheltered in the context of a program implemented by the International Organization for 

Migration, media reported. The municipal council had previously adopted a decision banning the hosting 

of refugees in the area. The crowd protested outside the hotel and then started throwing stones, 

breaking the entrance’s window. The NGO ‘Racist Crimes Watch’ filed a report against racist violence 

with the local police, asking for the initiation of criminal proceedings against the participants. The 

Prosecutor of the Supreme Court also ordered preliminary investigations into whether charges of racism 

can be brought in connection with this incident, the media reported. Also in Greece, in mid-March, a 

group of hooded offenders attacked unaccompanied children hosted in Konitsa (in Epirus, near the 

Albanian border) at a facility run by the Association for the Social Support of Youth (ARSIS) while the 

children were playing basketball. One of the children was taken to hospital for first aid. When the 

children went to the local police station to denounce the attack, they were mocked, according to ARSIS. 

One day later in Athens, a group of 7 or 8 individuals attacked and beat up an interpreter for the Greek 

Council for Refugees, a recognised refugee, the NGO ‘Racist Violence Recoding Network’ reported. 

(stuk 8, European Union Agency for Fundamental Rights, Migration: Key fundamental rights concerns – 

Quarterly bulletin 2, mei 2019, p. 32-33, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-

migration-bulletin2_en.pdf, verzoeker zet vet)     

 

Several people and the mayor of Moria (Lesvos), Greece, gathered at the police directorate to express 

their solidarity with a farmer in Moria who had opened fire on three asylum applicants allegedly trying to 

steal his sheep. No injuries were reported and police and prosecutor investigations against the farmer 

followed. On 22 April 2018, in Mytiline (Lesvos), a group of approximately 200 people violently attacked 

asylum applicants who were camping on the main square in protest against living conditions in the Moria 

hotspot. (stuk 15, European Union Agency for Fundamental Rights, Beyond the peak: challenges 

remain, but migration numbers drop, maart 2019, p. 12, 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-beyond-the-peakmigration-annual-review-

2018_en.pdf, verzoeker zet vet)     

 

Wanneer de economische situatie van een land op zich geen reden is om te oordelen dat een land geen 

effectieve beschermingsstatus biedt, geldt dit wel voor de sociale implicaties ervan. Griekenland 

garandeert geen minimale levensstandaard of minimale sociale zekerheid.     

 

Personen die internationale bescherming genieten, worden systematisch achteruit gesteld op de eigen 

bevolking en worden ontmenselijkt. In een Griekse maatschappij die personen van andere origine liever 

kwijt dan rijk is, moeten personen die internationale bescherming genieten voortdurend onmenselijke en 

vernederende behandelingen ondergaan.      

 

4.2.2.4.Toegang tot onderwijs en integratie     

 

Er is geen toegang tot onderwijs noch tot enige integratiecursussen in Griekenland. Minstens is de 

toegang uiterst moeilijk.      

… (stuk 3, RSA, Update Update Legal Note on the living conditions of beneficiaries of international 

protection in Greece, 30 augustus 2018,  p. 9, te consulteren op: www.proasyl.de/wp-

content/uploads/2015/12/2017-06-26-Legal-noteRSA-beneficiaries-of-international-protection-in-

Greece.pdf)     

 

Verzoeker was enkel op de hoogte van vrijwilligers die af en toe Engelse, Duitse of Franse taallessen 

kwamen geven, maar zelf heeft hij geen enkele keer Griekse les kunnen volgen.     

 

De Griekse overheid biedt geen cursussen aan en slechts een paar organisaties bieden gratis 

taalcursussen aan voor vluchtelingen en migranten. Het is nog steeds mogelijk om een taalcursus te 

volgen aan de Universiteit van Athene, maar het is de facto onmogelijk vanwege de minimale kosten 

van 500 €.        
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… 

(stuk 3, RSA, Update Update Legal Note on the living conditions of beneficiaries of international 

protection in Greece, 30 augustus 2018,  p. 10, te consulteren op: www.proasyl.de/wp-

content/uploads/2015/12/2017-06-26-Legal-note-RSAbeneficiaries-of-international-protection-in-

Greece.pdf)     

 

“No free Greek language courses were provided by the State in 2017. The only programme organised 

by the University of Athens charges a fee for participation in Greek language courses, ranging from 

€500 to €670 per academic year for migrants. There are also a few NGOs, including GCR, which have 

programmes for free courses of Greek language to refugees and migrants.”  (stuk 6, AIDA, Country 

Report Greece, maart 2018, pp. 168-181 en 136-140, te consulteren via: 

www.asylumineurope.org/reports/country/greece, verzoeker zet vet)     

 

Nochtans is de kennis van de taal de grootste stap tot integratie. Het vergemakkelijkt de contacten met 

de medemens en met de autoriteiten en het bevordert de jobzoektocht. Het biedt ook heel wat 

toekomstperspectief aangezien het verzoeker in staat zou kunnen stellen om een opleiding te volgen, 

waardoor hij betere job perspectieven zou hebben.     

 

Verzoeker wenst graag zijn studies af te maken en een normaal leven te leiden.        

 

4.2.2.5. Recht op sociale bijstand     

 

Verzoeker ontving maandelijks €150 en moest hiermee al zijn levenskosten betalen. Dit bedrag is veel 

te weinig om rond te komen. Aangezien verzoeker geen werk vond, moest hij terugvallen op financiële 

steun van zijn ouders die nog in Rafah wonen. Het is ronduit absurd dat verzoeker, die een verblijfsrecht 

heeft in een ontwikkelingsland, moet rekenen op financiële hulp van zijn ouders die in een oorlogsland 

wonen waar bijna de helft van de bevolking in armoede leeft.        

Uit objectieve informatie blijkt duidelijk dat de toegang tot sociale bijstand in Griekenland voor personen 

zonder een vaste verblijfplaats, los van alle overige bureaucratische obstakels die werden opgeworpen 

door de Griekse overheid, onmogelijk is wanneer men niet over een vaste verblijfsplaats beschikt (stuk 

6, AIDA, Country Report Greece, maart 2018, pp. 168-181,  te consulteren op: 

www.asylumineurope.org/reports/country/greece).     

 

“RSA/PRO ASYL supported the family in the collection of all required documentation in order to apply for 

the “Social Solidarity Income” (SSI). SSI is a welfare program aiming to provide a safety net for 

households living under the poverty line in Greece including refugees. It is means-tested and based on 

income support, access to services and support for reintegration into the labour market. The scheme 

requires the beneficiaries to fulfil specific property and income criteria and provide extensive 

documentation. The list of the required documents include: proof of address or a homelessness 

certificate by a Municipality’s social services or a certificate of use of a Municipality’s drop-in center for 

the homeless; proof of a bank account; and a family status certificate. However, the family’s application 

failed as they could not provide proof of address (e.g. rental agreement) or a homelessness certificate.  

(…)  

Unfortunately until now, the authorities have not regulated the procedures that will allow persons 

sleeping in houses of friends or acquittances and do not have a permanent address or persons living in 

abandoned houses or squatted spaces to apply and obtain a homelessness certificate. As a result, this 

category of homeless persons including Royar and Aza’s family are not able to obtain a homelessness 

certificate and the competent social services will not conduct a social research on their case. The 

current policy covers only those who live in permanent accommodation under inappropriate conditions.” 

(stuk 5, RSA, Returned recognized refugees face a dead-end in Greece, 9 januari 2019, te consulteren 

op: https://rsaegean.org/en/returnedrecognized-refugees-face-a-dead-end-in-greece/#homelessness, 

verzoeker zet vet)       

 … 

(stuk 3, RSA, Update Update Legal Note on the living conditions of beneficiaries of international 

protection in Greece, 30 augustus 2018,  p. 4, te consulteren op: www.proasyl.de/wp-

content/uploads/2015/12/2017-06-26-Legal-note-RSAbeneficiaries-of-international-protection-in-

Greece.pdf)     

 

Het gebrek aan opvang of huisvesting bij terugkeer naar Griekenland, zal voor verzoeker meteen ook 

betekenen dat hij toegang tot andere essentiële sociale rechten verliest.       

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

4.2.2.5.Toegang tot medische hulp     

 

In Griekenland kan verzoeker niet genieten van de medische zorg.      

 

Free access to health care for beneficiaries of international protection is provided under L 4368/2016. 

However, the impact of the financial crisis on the health system and structural deficiencies such as the 

lack of adequate cultural mediators aggravate access to health care, including access to health care for 

people belonging to vulnerable groups (see Reception Conditions: Health Care). Moreover, access to 

health is also impeded by obstacles with regard to the issuance of a Social Security Number (AMKA). 

(stuk 6, AIDA, Country Report Greece, maart 2018, te consulteren via: 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece, pp. 168-181 en136-140, verzoeker zet vet)        

 

Naast het AIDA-rapport, waaruit hierboven werd geciteerd, worden de vele problemen die de invulling 

van het beschermingsstatuut in Griekenland kent, verder toegelicht in een uitgebreid rapport van 

Refugee Support Aegean van 23 juni 2017 (stuk 10, RSA, Legal Note on the living conditions of 

beneficiaries of international protection in Greece, 23 juni 2017, te consuluteren op: www.proasyl.de/wp-

content/uploads/2015/12/2017-06-26-Legal-note-RSA-beneficiariesof-international-protection-in-

Greece.pdf).       

 

4.2.2.6. Conclusie      

 

Waar in artikel 57/6 §3, eerste lid, 3° wordt gerefereerd aan het feit dat een verzoeker reeds 

internationale bescherming geniet in een andere EU-lidstaat, is het essentieel dat dit een 

beschermingsstatuut betreft dat inhoudelijk in overeenstemming is met de kwalificatierichtlijn.      

 

Het concept ‘internationale bescherming’ refereert immers naar een vastomlijnd geheel van rechten die 

aan een persoon gegarandeerd worden, wanneer hij daartoe in aanmerking komt. Op die manier wordt 

vermeden dat aan personen zoals verzoeker een statuut zonder inhoudelijke consequenties zou worden 

toegekend.     

 

Daarnaast stelt de kwalificatierichtlijn echter toch ook een soort minimumdrempel voorop, waarbij aan 

personen met een beschermingsstatuut een minimale levensstandaard wordt gegarandeerd.      

 

Zo blijkt bijvoorbeeld uit artikel 32 van de kwalificatierichtlijn, een artikel dat duidelijk tweeledig werd 

opgebouwd.      

 

“De lidstaten zorgen ervoor dat personen die internationale bescherming genieten, toegang tot 

huisvesting hebben, onder vergelijkbare voorwaarden als andere onderdanen van derde landen die 

legaal op hun grondgebied verblijven.”     

 

Verzoeker wenst in deze context te verwijzen naar een belangrijke paper die dr. Ryszard Cholewinski 

(vandaag actief als migratiespecialist voor de International Labour Organization) reeds in 1999, dus nog 

voor de huidige kwalificatierichtlijn, opstelde in het kader van de ‘Workshop on Refugee and Asylum 

Policy and Practice in Europe and North America’ die op 1-3 juli 1999 werd georganiseerd door de 

universiteit van Oxford.      

 

In deze paper wees hij erop dat de rechten van vluchtelingen niet mogen ingeperkt worden tot een non-

discriminatieplicht voor de ontvangende staat.      

 

“3.2.1 State minimum core obligations     

 

A dynamic interpretation of the content of economic and social rights under the ICESCR confirms their 

application to non-nationals, particularly to vulnerable groups such as refugees and asylum seekers. An 

argument frequently advanced, however, is that state obligations in respect of these rights are 

progressive in nature and not of immediate application as in the case of civil and political rights. This is a 

common misconception which draws on the wording of Article 2(1) ICESCR, whereby each state party is 

required 'to take steps ..., to the maximum of its available resources , with a view to achieving 

progressively the full realization of the rights recognised in the present Covenant ...'. Although the 

emphasis in this obligation appears to be on the 'progressive' realization of ICESCR rights, the 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights has also asserted that the duty 'to take steps' is of 

immediate application.38 Moreover, the Committee has emphasized that each state party must satisfy 
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the rights contained in the ICESCR at least to a basic level of enjoyment unless it can demonstrate that 

it simply does not have the resources to fulfil even such a minimum obligation: (…)”      

 

Given this interpretation, it is very difficult to see how state measures completely withdrawing economic 

and social entitlements from refugees and asylum seekers, who have no other means of support, can 

ever be just ivied. In short, the treatment of refugees and asylum seekers in such an extreme and 

draconian fashion cannot be permissible under the ICESCR. To argue otherwise, as the Committee has 

pointed out, would render the ICESCR devoid of meaning. (stuk 16, Ryszard Cholewinski, Economic 

and Social Rights of Refugees and Asylum Seekers in Europe, 1-3 juli 1999, pp. 8-9, te consulteren op: 

repository.forcedmigration.org/pdf/?pid=fmo:1925, verzoeker zet vet en onderlijnt)    

 

Zeer concrete wordt hier ook het volgende opgenomen omtrent het recht op huisvesting voor 

vluchtelingen:     

 

“The right to adequate housing is thus far only one of two substantive rights to be the subject of a 

General Comment by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. The Committee asserted 

that this right 'is of central importance for the enjoyment of all economic, social and cultural rights'. It 

interpreted the right to housing in a broad sense, not merely e quating it with the provision of shelter or a 

'roof over one's head' but viewing it as 'the right to live somewhere in security, peace and dignity'.” (stuk 

16, Ryszard Cholewinski, Economic and Social Rights of Refugees and Asylum Seekers in Europe, 1-3 

juli 1999, pp. 8-9, te consulteren op: repository.forcedmigration.org/pdf/?pid=fmo:1925)     

 

Uit voorgelegde objectieve informatie over de huidige situatie in Griekenland blijkt zeer duidelijk dat er in 

Griekenland een ontzettend grote discrepantie bestaat tussen enerzijds de wettelijke wereld en 

anderzijds de werkelijk situatie op het terrein.      

 

Griekenland is niet meer in staat om minimale sociale voorzieningen te garanderen binnen haar 

samenleving. Verplichtingen waar ze zich onder meer binnen de ECOSOC toe heeft verbonden.      

 

Dat Griekenland haar sociale verplichtingen tegenover haar eigen onderdanen op een systematische 

manier niet meer weet na te komen is zonder meer tragisch. In geen geval kan dit echter tot gevolg 

hebben dat verzoeker zich in het kader van huidige procedure niet zou kunnen beroepen op de 

minimale verplichtingen die de kwalificatierichtlijn aan alle lidstaten oplegt.      

 

Hierbij is het in geen geval noodzakelijk dat verzoeker onmiddellijk weet aan te tonen dat deze situatie 

niet alleen in strijd is met de verplichtingen onder de kwalificatierichtlijn (en de Conventie van Genève), 

maar eveneens een schending van artikel 3 EVRM uitmaakt.      

 

Ondergeschikt betekent het feit dat verzoeker een zeer grote kans loopt om, in geval van terugkeer naar 

Griekenland, dakloos te worden zéér zeker dat hij daar zal blootgesteld worden aan onmenselijke en 

vernederende behandeling zoals bedoeld in artikel 3 EVRM.         

 

Uit het bovenstaande volgt duidelijk dat verzoeker in geen geval kan genieten van effectieve 

bescherming in Griekenland.     

 

Naast dit alles diende de verwerende partij eveneens rekening te houden met principe van non – 

refoulement, omvat in het in internationale recht. Dit principe verhindert dat (kandidaat - ) vluchtelingen 

worden teruggestuurd naar plaatsen waar hun leven of vrijheid kunnen worden bedreigd, of waar zij het 

risico lopen onmenselijk behandeld te worden. Dit fundamenteel principe is onder meer vervat in artikel 

33 van het Verdrag van Genève en artikel 3 van het Verdrag tegen foltering.      

 

Van de verwerende partij kan er verwacht worden dat zij, in licht van artikel 3 E.V.R.M., de toestand 

onderzoekt waarin verzoeker zal terecht komen bij een terugkeer naar Griekenland. De verwerende 

partij heeft nagelaten dit doen, waardoor de materiële motiveringsverplichting en 

zorgvuldigheidsverplichting, in het licht van artikel 3 E.V.R.M, geschonden wordt.      

 

4.2.3.     

 

Naast de hierboven besproken toetsing aan artikel 3 E.V.R.M. dient eveneens rekening gehouden te 

worden met de nationale wetgeving. Artikel 7 van de Vreemdelingenwet laat immers de meer voordelige 

bepalingen zoals voorzien in de internationale verdragen onverlet.      
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“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven.”     

 

Ook in de memorie van toelichting betreffende het nieuwe artikel 52/3 van de Vreemdelingenwet 

(ingevoerd bij Wet van 8 mei 2013, inwerkingtreding 1 september 2013) kan men afleiden dat de 

minister of zijn gemachtigde bij het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten dient te 

toetsen aan de internationale bepalingen.      

 

“Met betrekking tot de verplichting voor de minister of zijn gemachtigde tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten op basis van artikel 52/3, dient tenslotte te worden opgemerkt dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten niet uitvoerbaar is indien de effectieve terugkeer van de vreemdeling een 

schending met zich zou brengen van artikelen 3 en 8 van het E.V.R.M.. De vreemdeling die het 

voorwerp uitmaakt van een verwijderingsmaatregel mag in geen geval verwijderd worden naar het land 

waar hij een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een schending van het beginsel van non – 

refoulement. Artikel 3 van het E.V.R.M. dient geëerbiedigd te worden bij de tenuitvoerlegging van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (arrest Kastratie van het Grondwettelijk Hof nr. 141/2006 van 20 

september 2006).”  (Parl. St., De Kamer, DOC 53 2555/01, p. 11).      

 

Het is aldus de taak van de verwerende partij om het dossier van verzoeker met de nodige 

zorgvuldigheid te onderzoeken ten einde in overeenstemming te kunnen handelen met artikel 7, § 1 van 

de Vreemdelingenwet.         

 

Luidens artikel 7 van de Vreemdelingenwet dient de verwerende partij in elk geval de hogere 

rechtsnormen te respecteren bij elke beslissing genomen op basis van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet.     

 

Gezien overeenkomstig artikel 7 van de Vreemdelingenwet hogere rechtsnormen dient te respecteren 

en artikel 74/13 de verplichting aan de verwerende partij oplegt rekening te houden met persoonlijke 

omstandigheden, dient dit uit de bestreden beslissing te blijken, quod non.      

 

Een loutere verwijzing naar het feit dat verzoeker in het rijk verblijft met een geldig paspoort maar 

zonder houder te zijn van een geldig visum, volstaat niet, nu uit artikel 74/13 j. 7 van de 

Vreemdelingenwet zelf j. de motiveringsverplichting dergelijke motieven dienen te worden uiteengezet in 

de bestreden beslissing (zie ook punt 4.2.1). Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet legt immers die 

verplichting op, specifiek ten aanzien van verwijderingsbeslissingen.      

 

De motiveringsverplichting moet verzoeker immers in een mogelijkheid kunnen stellen te kunnen 

toetsen of de beslissing proportioneel is aan het beoogde doel. Dit is in casu zeker niet het geval, 

waardoor zowel artikel 7 en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, als het proportionaliteitsbeginsel 

wordt geschonden.      

 

4.2.4.     

 

Samenvattend kan vastgesteld worden dat de bestreden beslissing van 9 juli 2019 (kennisgeving 

postdatum + drie werkdagen) behept is met verschillende lacunes. De huidige situatie van personen die 

internationale bescherming genieten in Griekenland werd niet besproken en er werd door de 

verwerende partij geen toetsing aan artikel 3 E.V.R.M. gerealiseerd.” 

 

3.2. Artikel 7 van de Vreemdelingenwet, dat de rechtsgrond vormt van de bestreden beslissing, wijst er 

in de aanhef op dat deze bepaling toepassing vindt ‘onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in 

een internationaal verdrag’. 

 

3.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 
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Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet voorziet uitdrukkelijk dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, op 16 december 2008 door het Europees 

Parlement en de Raad vastgesteld (cf. Pb.L. 24 december 2008, afl. 348,98).  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt derhalve een individueel onderzoek noodzakelijk, zodat 

wordt gewaarborgd dat het bestuur bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met 

welbepaalde fundamentele rechten, met name het belangen het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

 

Op grond van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dient het bestuur aldus bij het nemen van een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten rekening te houden met het belang 

van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Het 

gegeven dat artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet in beginsel voorziet in een gebonden 

bevoegdheid tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten stelt de verwerende partij niet vrij 

van deze verplichting, haar opgelegd door de Europese wetgever. Er kan worden aangenomen dat de 

verplichting opgelegd in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet ook net tot doel heeft te vermijden dat 

vreemdelingen worden uitgewezen in strijd met hogere rechtsnormen, situatie waarin de gebonden 

bevoegdheid niet meer geldt. 

 

Wat betreft de elementen van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet toont de verzoekende partij niet 

aan dat deze in casu van toepassing zouden zijn. 

 

De Raad merkt voorts op dat uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet op zich niet volgt dat in elke 

beslissing tot verwijdering een afzonderlijke motivering in het licht van deze bepaling dient te worden 

opgenomen. Deze bepaling kan zo bijvoorbeeld ook maar spelen indien vaststaat dat de betrokkene 

een gezins- of familieleven en/of kinderen heeft of dat deze lijdt aan een welbepaalde 

gezondheidsproblematiek. 

 

Indien dit het geval is en de verwijderingsmaatregel hiervoor gevolgen kan hebben, dienen deze 

elementen evenwel in rekening te worden gebracht en dient de betrokkene kennis te kunnen nemen van 

de redenen waarom deze elementen volgens het bestuur een verwijderingsmaatregel niet in de weg 

staan. Anders oordelen brengt de wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang (RvS 25 

januari 2010, nr. 199.865) en ontneemt de verzoekende partij de mogelijkheid om haar beroepsrecht ter 

zake naar behoren uit te oefenen (cf. HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59).  

 

De verzoekende partij toont geenszins aan dat zij een minderjarig kind heeft of minderjarig is, noch dat 

zij in België een gezins- of familieleven uitoefent of dat zij lijdt aan een welbepaalde 

gezondheidsproblematiek, zodat zij geenszins aantoont welk belang zij heeft bij haar betoog dat gezien 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet de verplichting oplegt rekening te houden met persoonlijke 

omstandigheden, dit uit de bestreden beslissing dient te blijken. 

 

Een schending van artikel 74/13 wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.4. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 
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de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

3.5. Waar de verzoekende partij betoogt dat zij in Griekenland de internationale bescherming geniet 

doch dat er in de bestreden beslissing op geen enkele manier werd onderzocht of zij nog steeds beroep 

kan doen op de toegekende bescherming, stelt de Raad vooreerst vast dat de verzoekende partij niet 

betwist dat zij in Griekenland internationale bescherming geniet. Dit blijkt ook uit de stukken van het 

administratief dossier, onder meer uit het antwoord van de Griekse autoriteiten naar aanleiding van de 

vraag tot terugname van de verzoekende partij overeenkomstig de Dublin III-Verordening van 22 mei 

2018 en uit het arrest nr. 217 125 van 20 februari 2019 van de Raad. Uit de voormelde informatie in het 

administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij erkend werd als vluchteling in Griekenland op 15 

oktober 2017 en over een verblijfskaart beschikt tot 17 oktober 2020. De verzoekende partij maakt dan 

ook niet aannemelijk dat het de verwerende partij toekwam na te gaan of zij nog steeds beroep kan 

doen op de toegekende bescherming. Bovendien geeft de verzoekende partij niet aan dat zij niet zou 

beschikken over een geldige verblijfstitel in Griekenland – waarbij tevens dient vastgesteld te worden 

dat het beschikken over een geldige verblijfstitel in Griekenland blijkt uit het administratief dossier –, 

noch dat er redenen zijn om aan te nemen dat de verblijfstitel waarover zij beschikt in Griekenland of 

haar statuut niet langer geldig zouden zijn. De verzoekende partij heeft dan ook geen belang bij haar 

betoog dat er in de bestreden beslissing op geen enkele manier werd onderzocht of zij nog steeds 

beroep kan doen op de toegekende bescherming. 

 

In zoverre de verzoekende partij betoogt dat zij Griekenland heeft verlaten omdat zij er geen effectieve 

bescherming genoot en dat niet werd onderzocht of de toegekende bescherming effectief is, kan zij niet 

worden gevolgd, zoals hierna zal blijken. 

 

3.6. Artikel 3 van het EVRM luidt als volgt:  

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.”  

 

Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag 

worden teruggeleid, in casu Griekenland, een ernstig en reëel risico loopt 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 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat 

op zich niet (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). 

 

3.7. De verzoekende partij voert aan dat elke staat verplicht is om eventuele aanwijzingen van een reëel 

risico op een schending van artikel 3 van het EVRM te onderzoeken. Zij meent dat het feit dat haar 

verzoek om internationale bescherming werd afgewezen de verwerende partij niet ontslaat van de 

onderzoeksplicht in het licht van het ruimere artikel 3 van het EVRM. Zij meent dat de bevoegdheid van 

het Commissariaat-generaal beperkt is daar zij uitsluitend uitspraak doet over de vluchtelingenstatus en 

de subsidiaire beschermingsstatus, dat bij een onderzoek of een verwijdering naar het herkomstland 

een schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel zijn bevoegdheid bijgevolg beperkt is tot een 

onderzoek van de elementen die verband houden met de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Zij meent dat een onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het 

EVRM niet alleen moet onderzocht worden in het kader van een verzoek tot internationale bescherming 

maar ook in het kader van een verwijderingsbeslissing. De verzoekende partij verwijst hiertoe naar 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM). Zij wijst erop dat 

de verwerende partij al meermaals veroordeeld werd wegens het niet uitvoeren van een voldoende 

onderzoek in het kader van artikel 3 van het EVRM of doordat uit geen enkel element van het dossier 

bleek dat artikel 3 van het EVRM werd onderzocht of dat betrokkene de mogelijkheid had gehad om 

eventuele elementen aan te brengen. De verzoekende partij wijst erop dat in het “Soedan-rapport” werd 

benadrukt dat een onderzoek in het licht van artikel 3 van het EVRM niet noodzakelijk moet gebeuren 

conform de regels van het onderzoek van een verzoek om internationale bescherming maar wel moet 

gebeuren conform de regels van behoorlijk bestuur en dat het resultaat van het onderzoek moet worden 

weergegeven in een gemotiveerde beslissing, hetgeen een mogelijkheid tot beroep impliceert, wat in 

casu niet het geval is.  
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Met haar betoog dat uit de bestreden beslissing zelf moet blijken dat er een onderzoek betreffende 

artikel 3 van het EVRM is gebeurd, en dit niet het geval is, gaat de verzoekende partij eraan voorbij dat 

de verwerende partij in de bestreden beslissing heeft uiteengezet dat “(o)p 31/07/2018 (…) door de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing van niet-ontvankelijkheid 

(werd) genomen en op 20/02/2019 (…) door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep 

(werd) verworpen.” 

 

De Raad benadrukt dat artikel 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b) van de 

Vreemdelingenwet luidens hetwelk wordt getoetst of in hoofde van de verzoekende partij een reëel 

risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, 

http://curia.europa.eu). Artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 15, 

b) van de Kwalificatierichtlijn. Het EHRM heeft in de zaak Sufi en Elmi v. Verenigd Koninkrijk geoordeeld 

dat artikel 3 van het EVRM een bescherming biedt die vergelijkbaar is met de bescherming geboden 

onder artikel 15, c) van de Kwalificatierichtlijn dat werd omgezet in artikel 48/4, §2, c) van de 

Vreemdelingenwet (EHRM 28 juni 2011, nr. 8319/07 en 11449/07, Sufi en Elmi v. Verenigd Koninkrijk, 

par. 226).  

 

Betreffende het verzoek tot internationale bescherming van 21 maart 2018 werd in de beslissing van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 31 juli 2018 gesteld wat volgt: 

 

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen. 

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden 

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

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

internationale bescherming niet-ontvankelijk bevonden. 

Op basis van uw verklaringen en van de documenten in uw administratieve dossier blijkt dat u in 

Griekenland op 15/10/2017 internationale bescherming werd toegekend (met name de 

vluchtelingenstatus). 

Artikel 57/6 §3, 3° van de Vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid om het verzoek om 

internationale bescherming van een vreemdeling die dergelijke bescherming al in een andere lidstaat 

van de Europese Unie heeft gekregen, niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij de vreemdeling elementen 

aanbrengt waaruit blijkt dat hij in deze lidstaat geen beroep meer kan doen op de bescherming die hem 

al werd toegekend wegens het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging, een reëel risico op 

ernstige schade of onmenselijke of vernederende levensomstandigheden. 

In casu brengt u geen elementen aan waaruit blijkt dat u Griekenland hebt verlaten wegens een 

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. U haalt immers aan dat u 

Griekenland verliet owv de onmogelijkheid voor u tot het verderzetten van uw studies, alsook het gebrek 

aan toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting, een gebrek aan jobopportuniteiten en het naar verluidt 

racistisch optreden van de lokale politie tov Palestijnen (zie CGVS, p. 9). Vooreerst kon u niet verder 

studeren in Griekenland omdat u persoonlijk de kosten moet dragen van uw eigen studies wat u niet 

financieel haalbaar acht (zie CGVS, p. 10). Met betrekking tot uw toegang tot werk, haalt u aan dat u 

"als Arabier niet welkom bent" en bovendien "de meeste van de Grieken zelf geen werk hebben" (zie 

CGVS, p. 10). Ook volgens u "als men werk vindt en er komt een Griek solliciteren voor dezelfde job, 

dan krijgt die voorrang" (zie CGVS, p. 10). Over de kwaliteit van de huisvesting vermeld u nog dat 

Malakaza Refugee Camp, waar u verbleef in een caravan, "geen situatie betreft waarin u een studie zou 

kunnen verderzetten" (zie CGVS, p. 9). Ook het huren van een woning acht u niet financieel haalbaar 

gezien uw beperkte inkomen (zie CGVS, p. 10). Betreffende het racistisch gedrag van de politie 

verklaart u nader dat zij u bij routine identiteitscontroles telkens uitgebreider ondervroegen na het 

ontdekken van uw Palestijnse origine, zo kreeg u met name vragen over of u moslim bent en polste men 

naar uw mening over Israël (zie CGVS, p. 9). Ondanks het feit dat u slachtoffer werd van een beroving 

van enkele persoonlijke bezittingen door twee Afganen in Griekenland, haalt u aan dat u verder geen 

problemen kende met Griekse burgers (CGVS, p. 10). 

Samenvattend zijn bovenstaande problemen die u aanhaalt allen van socio-economische aard, niet 

meer en niet minder. Bovendien getuigen zij an sich evenmin van een gegronde vrees voor vervolging 

of een reëel risico op 
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ernstige schade tov Griekenland. 

In dit opzicht verschilt immers uw situatie als persoon die internationale bescherming geniet, 

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

die internationale bescherming geniet, heeft u binnen de Europese Unie een specifieke bescherming 

tegen refoulement. Overeenkomstig het recht van de Europese Unie zijn er ook een verblijfsrecht en 

diverse rechten en voordelen op het gebied van toegang tot werk, sociale bescherming, 

gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en integratie verbonden met uw status. 

Het feit dat de algemene economische toestand in de lidstaten van de Europese Unie verschillend is, 

ondermijnt deze vaststelling niet. Niet alle ingezetenen van de Europese Unie hebben een 

gelijkwaardige toegang tot huisvesting, werk en andere sociale infrastructuren. Dit geldt ook voor 

personen die internationale bescherming binnen de Europese Unie genieten. De vaststelling dat er 

verschillen bestaan tussen de lidstaten van de Europese Unie in de toekenning van rechten aan 

personen die internationale bescherming genieten, en de mate waarin zij deze rechten kunnen doen 

gelden, is, wat u betreft, geen vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Er is 

evenmin sprake van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. U 

hebt in Griekenland de vluchtelingenstatus gekregen. Deze lidstaat van de Europese Unie is gebonden 

aan het EU-acquis dat voorziet in (minimum)normen inzake rechten en voordelen die verbonden zijn 

aan uw beschermingsstatus en waarvan u gebruik kunt maken. 

Bovendien is de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel dat, 

hoewel de algemene situatie en de levensomstandigheden van personen die internationale 

bescherming genieten in een lidstaat van de Europese Unie, enkele tekortkomingen kunnen vertonen, 

artikel 3 van het EVRM niet wordt geschonden als er geen sprake is van systematisch onvermogen om 

bijstand en structuren te bieden aan personen die internationale bescherming genieten. 

In het licht van de voorgaande vaststellingen kan worden vastgesteld dat uw basisrechten als persoon 

die internationale bescherming geniet in Griekenland gegarandeerd zijn. Uw levensomstandigheden 

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

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. 

Onverminderd het voorgaande kunt u een aanvraag tot bevestiging van uw hoedanigheid van 

vluchteling indienen. Artikel 93 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

bepaalt dat de bevestiging van de hoedanigheid van vluchteling kan worden aangevraagd op 

voorwaarde dat de betrokkene regelmatig en zonder onderbreking gedurende achttien maanden 

in België verbleven heeft en de duur van zijn verblijf niet om een welbepaalde reden beperkt 

werd. 

De documenten die u voorlegt wijzigen verder niets aan bovenstaande motivering, aangezien zij louter 

uw identiteit, herkomst en vluchtmotieven mbt de Gazastrook ondersteunen, dewelke hier verder niet in 

vraag worden gesteld. 

C. Conclusie 

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

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

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u niet naar de 

Gazastrook mag worden teruggestuurd.” 

 

Betreffende het verzoek tot internationale bescherming en ook specifiek betreffende artikel 3 van het 

EVRM werd in het arrest nr. 217 125 van 20 februari 2019 van de Raad gesteld wat volgt: 

 

“1. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing “niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming 

in een andere EU lidstaat)” genomen door de commissaris generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen. 

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 57/6 §3, eerste lid, 3° van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), dat voorziet in de mogelijkheid om het verzoek om 

internationale bescherming van een vreemdeling die al dergelijke bescherming heeft gekregen in een 

andere lidstaat van de Europese Unie, niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij hij elementen naar voren 

brengt waaruit blijkt dat hij zich niet langer kan beroepen op de bescherming die reeds werd toegekend. 

2. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 15 oktober 2017 de vluchtelingenstatus verkregen 

heeft in Griekenland en hij er over een verblijfstitel beschikt geldig tot oktober 2020. Verzoeker betwist 

dit in zijn verzoekschrift niet. 

In de bestreden beslissing wordt op duidelijke en omstandige wijze gemotiveerd dat verzoeker 

persoonlijk niet concreet aannemelijk heeft gemaakt dat de bescherming die hem in Griekenland 
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verleend werd ontoereikend zou zijn, noch dat hij een gegronde vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of 

een reëel risico op ernstige schade kan doen gelden ten overstaan van Griekenland. 

3.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de motieven 

van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat hij geen valabele argumenten aanvoert die de 

gedane vaststellingen van de commissaris-generaal ontkrachten of weerleggen. 

Verzoeker verwijst naar de moeilijke levensomstandigheden in Griekenland en citeert uit 

landeninformatie ter zake. Dergelijke algemene verwijzing volstaat echter niet. Landeninformatie kan 

weliswaar een belangrijk aspect vormen bij de globale beoordeling van het verzoek om internationale 

bescherming, doch zulk een informatie an sich volstaat niet om a priori te besluiten dat de geboden 

bescherming in hoofde van eenieder die in Griekenland internationale bescherming werd verleend, niet 

langer effectief of toereikend zou zijn. Het komt aan verzoeker toe om in dit verband de nodige concrete 

elementen aan te reiken die van aard zijn om het vermoeden dat hij zich kan beroepen op de 

bescherming die hem in Griekenland verleend werd, te weerleggen. Echter, uit de bestreden beslissing 

blijkt dat in voorliggend geval, na individueel en inhoudelijk onderzoek van het geheel van de elementen 

die voorliggen, kan worden vastgesteld dat verzoeker persoonlijk niet concreet aannemelijk heeft 

gemaakt dat de bescherming die hem in Griekenland verleend werd ontoereikend zou zijn, noch dat 

verzoeker een gegronde vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van 

ernstige schade kan doen gelden ten overstaan van Griekenland. Dat de levensomstandigheden in 

Griekenland moeilijk zijn, betreffen problemen van louter socio-economische aard dewelke niet vallen 

onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dient bovendien 

te worden opgemerkt dat bij de beoordeling van de situatie van personen die internationale bescherming 

werd verleend in Griekenland betreffende de toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, sociale bijstand, 

gezondheidszorg, huisvesting of integratie, in beginsel de omstandigheden van de Griekse onderdanen 

als maatstaf of standaard gelden, en niet de standaarden die desgevallend van toepassing zijn in 

andere lidstaten van de EU. Net zoals niet iedere EU-onderdaan op gelijke wijze aanspraak kan maken 

op dergelijke voorzieningen, geldt dit immers eveneens voor vreemdelingen die internationale  

bescherming werd verleend binnen de EU. De vaststelling dat er tussen de EU-lidstaten verschillen 

bestaan in de mate waarin aan personen met internationale bescherming rechten worden toegekend en 

zij deze kunnen doen gelden, impliceert bijgevolg geenszins zonder meer een vervolging noch een reëel 

risico op het lijden van ernstige schade. Dit dient daarentegen op concrete wijze te worden aangetoond, 

rekening houdend met het gegeven dat óók de socio-economische mogelijkheden of perspectieven van 

de Griekse onderdanen problematisch en complex kunnen zijn op het vlak van bijvoorbeeld sociale 

huisvesting, sociale bijstand, gezondheidszorg of tewerkstelling. De Raad wijst er op dat verzoeker de 

vluchtelingenstatus heeft verkregen in Griekenland, dat als EU-lidstaat gebonden is aan het EU-acquis 

dat voorziet in (minimum)normen inzake rechten en voordelen die verbonden zijn aan zijn status en 

waarvan verzoeker gebruik kan maken. Blote beweringen buiten beschouwing gelaten, brengt verzoeker 

geen concrete elementen aan die aantonen dat hij, die internationale bescherming geniet in 

Griekenland, geen toegang zou krijgen tot de rechten en voordelen verbonden aan hun status inzake 

toegang tot onder meer gezondheidszorg, werkgelegenheid en huisvesting. 

Waar in het verzoekschrift er op gewezen wordt dat het Grondwettelijk Hof in Duitsland de terugkeer van 

personen die in Griekenland een internationaal statuut hebben verkregen, in 2017 heeft geschorst, 

merkt de Raad op dat hij geenszins is gebonden door een arrest, geveld vorig jaar en uitgesproken in 

een andere zaak. 

3.2. Waar verzoeker zijn vrees voor vervolging uiteenzet ten aanzien van zijn land van herkomst, wijst 

de Raad er op dat het verzoek om internationale bescherming in voorliggend geval als niet-ontvankelijk 

werd aangemerkt in toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet op grond 

van de vaststelling dat verzoeker reeds internationale bescherming werd verleend in een ander 

EUlidstaat. 

Verzoekers verwijzing naar de motieven die hem ertoe hebben aangezet om zijn land van herkomst 

oorspronkelijk te verlaten, is derhalve in geen geval dienstig daar zulk een aspect niet het voorwerp 

noch de kern uitmaakt van de bestreden beslissing. 

4. Gelet op het voorgaande lijkt verzoeker geen elementen naar voren te brengen waaruit blijkt dat hij 

zich niet langer kan beroepen op de bescherming die reeds werd toegekend in Griekenland.” 

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is 

met deze in de beschikking opgenomen grond (…) 

4.1. Ter terechtzitting alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de 

beschikking van 13 december 2018, voert verzoekende partij aan dat internationale bescherming moet 

voldoen aan bepaalde minimumnormen, zij toegang moet hebben tot een aantal sociale rechten en zij 

niet mag gediscrimineerd worden ten aanzien van de burgers van het land. Voorts wijst zij op artikel 32 

van de kwalificatierichtlijn en een rapport van dr. Cholewinski waarin deze stelt dat de rechten van 

vluchtelingen niet mogen ingeperkt worden tot een non-discriminatieplicht voor de ontvangende staat. 
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Verzoekende partij wijst erop dat Griekenland niet in staat is om minimale voorzieningen te garanderen 

en dat dit is gebleken enerzijds op basis van de algemene informatie, anderzijds uit de concrete 

gegevens van verzoekende partij over haar verblijf in Griekenland. 

4.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij geen concrete elementen bijbrengt die afbreuk doen aan 

de in de beschikking van 13 december 2018 opgenomen grond. Verzoekende partij beperkt zich immers 

louter tot het herhalen van bepaalde in haar verzoekschrift aangevoerde argumenten, zonder dat zij 

daadwerkelijk haar opmerkingen aangaande de in de voornoemde beschikking opgenomen grond 

formuleert. 

De Raad herneemt dat landeninformatie an sich niet volstaat om a priori te besluiten dat de geboden 

bescherming in hoofde van eenieder die in Griekenland internationale bescherming werd verleend, niet 

langer effectief of toereikend zou zijn. Het komt aan verzoekende partij toe om in dit verband de nodige 

concrete elementen aan te reiken die van aard zijn om het vermoeden dat zij zich kan beroepen op de 

bescherming die haar in Griekenland verleend werd, te weerleggen. Echter, uit de bestreden beslissing 

blijkt dat in voorliggend geval, na individueel en inhoudelijk onderzoek van het geheel van de elementen 

die voorliggen, kan worden vastgesteld dat verzoekende partij persoonlijk niet concreet aannemelijk 

heeft gemaakt dat de bescherming die haar in Griekenland verleend werd ontoereikend zou zijn, noch 

dat verzoekende partij een gegronde vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden 

van ernstige schade kan doen gelden ten overstaan van Griekenland. Uit de gegevens van het 

administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat verzoekende partij immers louter problemen 

van socio-economische aard aanhaalt. Zo duidt de bestreden beslissing het volgende aan: “In casu 

brengt u geen elementen aan waaruit blijkt dat u Griekenland hebt verlaten wegens een gegronde vrees 

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. U haalt immers aan dat u Griekenland verliet owv 

de onmogelijkheid voor u tot het verderzetten van uw studies, alsook het gebrek aan toegang tot 

kwaliteitsvolle huisvesting, een gebrek aan jobopportuniteiten en het naar verluidt racistisch optreden 

van de lokale politie tov Palestijnen (zie CGVS, p. 9). Vooreerst kon u niet verder studeren in 

Griekenland omdat u persoonlijk de kosten moet dragen van uw eigen studies wat u niet financieel 

haalbaar acht (zie CGVS, p. 10). Met betrekking tot uw toegang tot werk, haalt u aan dat u "als Arabier 

niet welkom bent" en bovendien "de meeste van de Grieken zelf geen werk hebben" (zie CGVS, p. 10). 

Ook volgens u "als men werk vindt en er komt een Griek solliciteren voor dezelfde job, dan krijgt die 

voorrang" (zie CGVS, p. 10). Over de kwaliteit van de huisvesting vermeld u nog dat Malakaza Refugee 

Camp, waar u verbleef in een caravan, "geen situatie betreft waarin u een studie zou kunnen 

verderzetten" (zie CGVS, p. 9). Ook het huren van een woning acht u niet financieel haalbaar gezien uw 

beperkte inkomen (zie CGVS, p. 10). Betreffende het racistisch gedrag van de politie verklaart u nader 

dat zij u bij routine identiteitscontroles telkens uitgebreider ondervroegen na het ontdekken van uw 

Palestijnse origine, zo kreeg u met name vragen over of u moslim bent en polste men naar uw mening 

over Israël (zie CGVS, p. 9). Ondanks het feit dat u slachtoffer werd van een beroving van enkele 

persoonlijke bezittingen door twee Afganen in Griekenland, haalt u aan dat u verder geen problemen 

kende met Griekse burgers (CGVS, p. 10). Samenvattend zijn bovenstaande problemen die u aanhaalt 

allen van socio-economische aard, niet meer en niet minder. Bovendien getuigen zij an sich evenmin 

van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade tov Griekenland.”  

Buiten een loutere verwijzing naar rapporten aangaande de algemene situatie voor vluchtelingen op het 

Griekse vaste land en op de Griekse eilanden, en het op algemene wijze gewag maken van 

discriminatie, zonder dit verder op haar persoonlijke situatie te betrekken, brengt verzoekende partij 

geen concrete elementen bij die de desbetreffende vaststellingen weerleggen of ontkrachten. De bij 

aanvullende nota gevoegde informatie van 23 januari 2019 aangaande de situatie voor vluchtelingen op 

de Griekse eilanden, doet in casu bovendien niet ter zake daar verzoekende partij in Griekenland 

internationale bescherming geniet waaraan bepaalde voordelen en rechten verbonden zijn en waarvan 

verzoekende partij gebruik van heeft kunnen maken. 

Dat de levensomstandigheden in Griekenland moeilijk zijn, betreffen problemen van loute 

socioeconomische aard dewelke niet vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet. Dient bovendien te worden opgemerkt dat bij de beoordeling van de situatie 

van personen die internationale bescherming werd verleend in Griekenland betreffende de toegang tot 

werkgelegenheid, onderwijs, sociale bijstand, gezondheidszorg, huisvesting of integratie, in beginsel de 

omstandigheden van de Griekse onderdanen als maatstaf of standaard gelden, en niet de standaarden 

die desgevallend van toepassing zijn in andere lidstaten van de EU. Net zoals niet iedere EU-onderdaan 

op gelijke wijze aanspraak kan maken op dergelijke voorzieningen, geldt dit immers eveneens voor 

vreemdelingen die internationale bescherming werd verleend binnen de EU. De vaststelling dat er 

tussen de EU-lidstaten verschillen bestaan in de mate waarin aan personen met internationale 

bescherming rechten worden toegekend en zij deze kunnen doen gelden, impliceert bijgevolg geenszins 

zonder meer een vervolging noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Dit dient 

daarentegen op concrete wijze te worden aangetoond, rekening houdend met het gegeven dat óók de 
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socio-economische mogelijkheden of perspectieven van de Griekse onderdanen problematisch en 

complex kunnen zijn op het vlak van bijvoorbeeld sociale huisvesting, sociale bijstand, gezondheidszorg 

of tewerkstelling. De Raad wijst er op dat verzoekende partij de vluchtelingenstatus heeft verkregen in 

Griekenland, dat als EU-lidstaat gebonden is aan het EU-acquis dat voorziet in (minimum)normen 

inzake rechten en voordelen die verbonden zijn aan haar status en waarvan verzoekende partij gebruik 

kan maken. 

Blote beweringen en kritiek buiten beschouwing gelaten, brengt verzoekende partij geen concrete 

elementen aan die aantonen dat zij, die internationale bescherming geniet in Griekenland, geen toegang 

zou krijgen tot het aan haar vluchtelingenstatus verbonden verblijfsrecht en verschillende rechten en 

voordelen inzake de toegang tot onder meer werkgelegenheid, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, 

onderwijs en huisvesting. 

Uit de gegevens vervat in het administratief dossier blijkt dat de basisrechten van verzoekende partij als 

persoon die internationale bescherming geniet in Griekenland, gegarandeerd zijn en dat Griekenland het 

non-refoulement beginsel naleeft. Verzoekende partij toont niet in concreto aan dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat haar levensomstandigheden in Griekenland 

als onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 van het EVRM kunnen beschouwd worden. 5. 

Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond.” 

 

Het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM is aldus door het 

Commissariaat-generaal gebeurd op 31 juli 2018 en door de Raad op 20 februari 2019 naar aanleiding 

van het verzoek om internationale bescherming van de verzoekende partij van 21 maart 2018. In de 

bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk verwezen naar voormelde beslissing en voormeld arrest. 

 

De Raad wijst erop dat niet bijkomend dient te worden onderzocht of gemotiveerd omtrent een 

vermeende schending van deze bepaling als reeds een onderzoek naar de voorgehouden schending 

werd gevoerd.  

 

In zoverre de verzoekende partij in de bestreden beslissing een motivering in het kader van artikel 3 van 

het EVRM verwacht, maakt zij in casu niet duidelijk waarop deze verwachting is gesteund, gelet op het 

feit dat de bestreden beslissing volgt op de beslissing van het Commissariaat-generaal en het arrest van 

de Raad waarnaar in het bestreden bevel wordt verwezen. De verzoekende partij verwacht blijkbaar in 

de bestreden beslissing nogmaals de motieven die terug te vinden zijn in de beslissing van het 

Commissariaat-generaal en in het arrest van de Raad. De Raad ziet niet in wat de toegevoegde waarde 

zou zijn van een dergelijke herhaling van de motieven. 

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog in haar verzoekschrift onder punt 4.2.1. voorts niet 

concreet aannemelijk op welke wijze in casu de onderzoeksplicht van de verwerende partij in het licht 

van artikel 3 van het EVRM ruimer zou zijn dan het onderzoek naar aanleiding van het verzoek tot 

internationale bescherming. Zij verduidelijkt niet welke elementen die zij aanbrengt, niet reeds werden 

beoordeeld in het kader van haar verzoek tot internationale bescherming of op welke wijze de 

beoordeling in het licht van artikel 3 van het EVRM in casu verschilt van de beoordeling in het licht van 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Het feit dat een onderzoek naar een mogelijke schending van 

artikel 3 van het EVRM dient te gebeuren bij het nemen van een verwijderingsmaatregel, doet geen 

afbreuk aan de vaststelling dat indien een dergelijk onderzoek reeds is gebeurd voor het nemen van een 

verwijderingsmaatregel, bijvoorbeeld in het kader van een verzoek tot internationale bescherming, er 

niet bijkomend dient onderzocht of gemotiveerd te worden omtrent een vermeende schending van deze 

bepaling.  

 

3.8. Waar de verzoekende partij betoogt dat er geen effectief statuut is in Griekenland, dat de inhoud 

van internationale bescherming gereguleerd wordt door de artikels 20 tot 35 van de Kwalificatierichtlijn, 

dat in Griekenland niet wordt voorzien in de basisrechten overeenkomstig de Kwalificatierichtlijn, 

waardoor de bescherming die zij in Griekenland krijgt zonder inhoud is, dat moet gekeken worden in 

welke omstandigheden zij zal terechtkomen in geval van terugkeer, dat zij een recht op bescherming 

heeft overeenkomstig de Kwalificatierichtlijn en het niet strikt noodzakelijk is dat een inbreuk van de 

rechten van het EVRM wordt vastgesteld, dat zij bovendien een grote kans loopt om in Griekenland 

dakloos te eindigen, wat een onmenselijke en vernederende behandeling uitmaakt, voert zij in wezen 

kritiek op de beslissing van het Commissariaat-generaal van 31 juli 2018. De Raad stelt dan ook vast 

dat deze kritiek niet gericht is tegen de in casu bestreden beslissing. Bovendien heeft de verzoekende 

partij deze kritiek reeds naar voren gebracht in haar beroep bij de Raad tegen de voormelde beslissing 

van het Commissariaat-generaal. Zoals reeds supra aangegeven, heeft de Raad hierover reeds 

geoordeeld.  
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3.9.  De Raad stelt voorts opnieuw vast dat de verzoekende partij ook in onderhavig verzoekschrift, 

waarbij zij ook verwijst naar rapporten die dateren van na het arrest van de Raad van 20 februari 2019, 

niet aantoont dat de bescherming die haar in Griekenland verleend werd ontoereikend zou zijn, noch dat 

zij een reëel risico op het lijden van ernstige schade kan doen gelden ten overstaan van Griekenland.  

 

De verzoekende partij toont niet aan dat de door haar geciteerde rapporten nieuwe elementen aantonen 

waarmee het Commissariaat-generaal en de Raad nog geen rekening hebben kunnen houden waardoor 

de verwerende partij ertoe gehouden was deze elementen te beoordelen. 

 

De Raad oordeelde in haar arrest van 20 februari 2019 dat “verzoeker de vluchtelingenstatus heeft 

verkregen in Griekenland, dat als EU-lidstaat gebonden is aan het EU-acquis dat voorziet in 

(minimum)normen inzake rechten en voordelen die verbonden zijn aan zijn status en waarvan verzoeker 

gebruik kan maken” alsook wees de Raad in voormeld arrest op wat volgt: 

 

“Verzoeker verwijst naar de moeilijke levensomstandigheden in Griekenland en citeert uit 

landeninformatie ter zake. Dergelijke algemene verwijzing volstaat echter niet. Landeninformatie kan 

weliswaar een belangrijk aspect vormen bij de globale beoordeling van het verzoek om internationale 

bescherming, doch zulk een informatie an sich volstaat niet om a priori te besluiten dat de geboden 

bescherming in hoofde van eenieder die in Griekenland internationale bescherming werd verleend, niet 

langer effectief of toereikend zou zijn. Het komt aan verzoeker toe om in dit verband de nodige concrete 

elementen aan te reiken die van aard zijn om het vermoeden dat hij zich kan beroepen op de 

bescherming die hem in Griekenland verleend werd, te weerleggen.” 

 

In het licht van het EU-acquis, het bereikte niveau van procedurele harmonisatie, evenals van het 

gegeven dat de Europese lidstaten allen partij zijn bij het EVRM en in beginsel bijzonder hoge normen 

inzake mensenrechten en bescherming van vluchtelingen in acht nemen, geldt een weerlegbaar 

vermoeden dat een persoon die als vluchteling wordt erkend of die de subsidiaire beschermingsstatus 

werd verleend door een lidstaat van de Europese Unie, er over voldoende of reële bescherming beschikt 

en zijn fundamentele rechten er niet zullen worden geschonden. Uitgaan van het tegendeel zou 

indruisen tegen het interstatelijk vertrouwensbeginsel en irreguliere secundaire migratiestromen binnen 

de EU in de hand werken. Hieruit volgt een vermoeden dat verzoekende partij, die de 

vluchtelingenstatus heeft in Griekenland, er geen gegronde vrees voor vervolging heeft noch een reëel 

risico op het lijden van ernstige schade loopt; dat verzoekende partij er een bijzondere bescherming 

tegen refoulement geniet; dat aan de status van verzoekende partij een verblijfsrecht en daaraan 

gekoppelde rechten verbonden zijn inzake de toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, sociale 

voorzieningen, gezondheidszorg, huisvesting en integratievoorzieningen; dat de levensstandaard van 

verzoekende partij er niet kan worden beschouwd als onmenselijk of vernederend; en dat de geboden 

bescherming duurzaam van aard is. 

 

Uit de door de verzoekende partij geciteerde passages uit recente landeninformatie en rapporten die 

dateren van na het afsluiten van het verzoek tot internationale bescherming en die nog steeds verwijzen 

naar de moeilijke levensomstandigheden in Griekenland voor onder meer erkende vluchtelingen, blijkt 

niet, zoals ook zal blijken uit wat volgt, dat heden, in tegenstelling tot wat het geval was bij de 

beoordeling door de Raad op 20 februari 2019, wel kan besloten worden dat de geboden bescherming 

in hoofde van eenieder die in Griekenland internationale bescherming werd verleend, niet langer 

effectief of toereikend zou zijn of dat bij een terugkeer naar Griekenland, voor eenieder die aldaar 

internationale bescherming geniet, een reëel risico bestaat op ernstige schade bestaande uit een 

onmenselijke of vernederende behandeling, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan. Zij 

verduidelijkt niet op welke wijze of op welk vlak de omstandigheden in Griekenland gewijzigd zijn ten 

aanzien van de omstandigheden in Griekenland die reeds gekend waren bij het onderzoek van het 

verzoek tot internationale bescherming door de Raad op 20 februari 2019 en waarover de Raad 

oordeelde in het licht van onder meer artikel 3 van het EVRM. 

 

3.10. Zoals ook aangegeven in het arrest van 20 februari 2019 van de Raad, waarnaar in de bestreden 

beslissing wordt verwezen, komt het de verzoekende partij toe om de nodige concrete elementen aan te 

reiken die van aard zijn het vermoeden dat zij zich kan beroepen op de bescherming die haar in 

Griekenland werd verleend, te weerleggen of waaruit blijkt dat zij een risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling bij terugkeer naar Griekenland.  
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Betreffende het aanbrengen van concrete elementen oordeelde de Raad in voormeld arrest dat de 

verzoekende partij “(b)lote beweringen en kritiek buiten beschouwing gelaten, (…) geen concrete 

elementen aan(brengt) die aantonen dat zij, die internationale bescherming geniet in Griekenland, geen 

toegang zou krijgen tot het aan haar vluchtelingenstatus verbonden verblijfsrecht en verschillende 

rechten en voordelen inzake de toegang tot onder meer werkgelegenheid, sociale voorzieningen, 

gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting.” 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat er sprake is van concrete elementen, die zij nog niet heeft 

voorgelegd of had kunnen voorleggen tijdens het onderzoek van haar verzoek tot internationale 

bescherming door het Commissariaat-generaal en de Raad. Zij toont dan ook niet aan dat de 

verwerende partij niet kon volstaan met een verwijzing naar voormeld onderzoek.  

 

3.11. De Raad herhaalt dat de verzoekende partij moet doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige 

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

Griekenland, een ernstig en reëel risico loopt 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 3 van het EVRM. 

Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet. 

 

Dat de situatie en (levens)omstandigheden voor personen die in Griekenland om internationale 

bescherming verzoeken, dan wel dergelijke bescherming er hebben verkregen, erg moeilijk en soms 

schrijnend/ondermaats kunnen zijn en (erkende) vluchtelingen er geconfronteerd kunnen worden met 

allerhande obstakels, wordt ter zake niet betwist. Echter, een algemene verwijzing naar de situatie aldaar 

volstaat niet om aan te tonen dat de bescherming die de verzoekende partij in Griekenland werd verleend 

ontoereikend zou zijn, noch dat zij een reëel risico op het lijden van ernstige schade omwille van een 

onmenselijke of vernederende behandeling kan doen gelden ten overstaan van Griekenland. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij niet concreet aantoont dat zij daadwerkelijk in de 

onmogelijkheid was in Griekenland om in haar elementaire levensbehoeften te voorzien of om er 

aanspraak te maken op bepaalde basisvoorzieningen.  

 

De Raad onderstreept dat het aan de verzoekende partij toekomt om de nodige concrete elementen aan 

te reiken die van aard zijn om het vermoeden dat zij zich kan beroepen op de bescherming die haar in 

een andere EU-lidstaat verleend werd, te weerleggen. Dit wordt bevestigd door het Europees Hof van 

Justitie van de Europese Unie in zijn arrest Ibrahim e.a. van 19 maart 2019 in de gevoegde zaken C-

297/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17 (Grote kamer). Het Hof oordeelt dat een vreemdeling mag 

worden overgedragen aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn asielverzoek óf 

hem reeds subsidiaire bescherming heeft geboden, tenzij de leefomstandigheden voor degenen die 

internationale bescherming genieten in die lidstaat ertoe leiden dat de vreemdeling wordt blootgesteld 

aan een situatie van extreme armoede, in strijd met het verbod op onmenselijke behandeling.  

 

De verzoekende partij moet zelf in concreto aantonen dat de tekortkomingen in de EU-lidstaat waar zij 

internationale bescherming geniet, een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken 

(definitie, zie HvJ 19 maart 2019, C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 en C‑438/17, Ibrahim e.a., §90), 

waardoor zij in een situatie terechtkomt die zo ernstig is waardoor haar toestand kan gelijkgesteld 

worden met een onmenselijke of vernederende behandeling. De verzoekende partij blijft hier echter in 

gebreke. Zij bepekt zich tot het formuleren van algemene beweringen en het verwijzen naar algemene 

informatie omtrent de situatie in Griekenland voor (erkende) vluchtelingen, zonder dat zij dit echter in 

concreto met betrekking tot haar persoonlijke situatie aannemelijk weet te maken. 

 

3.12. Betreffende de toegang tot huisvestiging verwijst de verzoekende partij naar een rapport van 

ECRE, doch stelt de Raad vast dat hieruit geenszins blijkt dat eenieder die internationale bescherming 

geniet in Griekenland, geen toegang heeft tot huisvesting. Ook door het wijzen op een rapport van RSA 

die vier maanden lang een jong gezin volgde bij hun terugkeer naar Griekenland, toont de verzoekende 

partij dit niet aan.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zelf verklaart dat zij na de toekenning van de 

vluchtelingenstatus werd overgebracht naar Athene, waar zij in een open kamp terechtkwam en er in 

een caravan sliep. Er blijkt aldus dat de verzoekende partij wel degelijk een dak boven haar hoofd had. 
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Het feit dat zij stelt dat haar toegang tot huisvesting beperkt was omdat haar financiële toestand het niet 

toeliet om een woning op de private huurmarkt te huren, doet hieraan geen afbreuk.  

 

Gelet op voormelde vaststellingen kan de verzoekende partij niet dienstig voorhouden als zou er heden 

geen twijfel bestaan dat zij bij een eventuele terugkeer naar Griekenland dakloos zal worden.  

 

Hierbij dient eveneens opgemerkt te worden dat uit het verzoekschrift van de verzoekende partij blijkt 

dat zij maandelijks 150 EUR ontving en eveneens kon terugvallen op de financiële steun van haar 

ouders. Zij toont dan ook geenszins in concreto aan dat zij in haar financiële toestand, niet de 

mogelijkheid had of zal hebben om in huisvesting te voorzien. De verzoekende partij voert aan dat iets 

huren op de private markt 400 EUR kost, doch toont geenszins aan dat zij dit niet zou kunnen 

bekostigen, noch dat er geen goedkopere mogelijkheden bestaan.  

 

Door het enkel wijzen op het feit dat niet langer beroep kan gedaan worden op de ESTIA-opvang sinds 

maart 2019 en op de situatie, gevolgd door RSA, van één gezin, wiens verzoek tot internationale 

bescherming in een andere EU-lidstaat werd afgewezen omdat ze reeds internationale bescherming 

genoten in Griekenland alsook op het feit dat door overbrenging van personen naar het vasteland de 

infrastructuur overbevolkt raakt, toont de verzoekende partij aldus niet in concreto aan dat zij bij een 

terugkeer naar Griekenland dakloos zal zijn. 

 

Waar de verzoekende partij nog wijst op de situatie op de eilanden en de leefomstandigheden aldaar, 

blijkt uit haar betoog dat deze situatie betrekking heeft op de aanvragers van internationale 

bescherming. Gezien de verzoekende partij erkend werd als vluchteling in Griekenland en aldaar over 

een verblijf beschikt, kan zij niet dienstig verwijzen naar voormelde situatie. 

 

Betreffende het betoog dat vanwege dergelijke problemen verschillende landen van de Europese Unie 

de terugkeer van begunstigden in Griekenland in 2017 hebben opgeschort, merkt de Raad op dat hij 

geenszins gebonden is door een arresten en uitspraken van buitenlandse rechtbanken, geveld twee jaar 

geleden en uitgesproken in andere zaken. 

 

3.13. Wat betreft de toegang tot werk, kan de Raad enkel vaststellen dat uit de door de verzoekende 

partij weergegeven algemene rapporten niet blijkt dat personen die internationale bescherming genieten 

in Griekenland geen toegang zouden hebben tot werk. Er wordt melding gemaakt van verschillende 

obstakels voor eenieder die in Griekenland een job wenst te vinden en van specifieke obstakels voor 

personen die in Griekenland internationale bescherming genieten, doch geenszins van het feit dat er 

sprake is van het niet hebben van toegang tot werk voor eenieder die internationale bescherming geniet. 

De obstakels zijn, naast de economische crisis, voornamelijk te vinden in gebrek aan huisvesting en 

taalkennis. De verzoekende partij toont niet aan, zoals blijkt uit onderhavig arrest, dat zij in de 

onmogelijkheid is om huisvesting te vinden, noch om de taalcursussen te volgen. Betreffende de 

economische crisis, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij erop wijst dat er een hoog 

werkloosheidscijfer is, doch geenszins dat er voor personen die internationale bescherming genieten 

omwille van de economische crisis, geen toegang meer zou zijn tot werk. De verzoekende partij toont 

voorts ook geenszins aan dat personen die internationale bescherming genieten systematisch worden 

achteruit gesteld op de eigen bevolking en worden ontmenselijkt. 

 

3.14. De verzoekende partij toont voorts niet aan dat de toegang tot onderwijs en integratie onmogelijk 

zou zijn. Zij maakt zelf melding van vrijwilligers die taallessen geven. Zij wijst ook op het feit dat zij zelf 

geen enkele Griekse les kon volgen, doch geeft niet aan dat dergelijke taallessen in Griekenland niet 

beschikbaar zouden zijn. Zij stelt dat enkele organisaties gratis taalcursussen aanbieden voor 

vluchtelingen en migranten. 

 

3.15. Betreffende het recht op sociale bijstand geeft de verzoekende partij zelf aan dat zij maandelijks 

150 EUR ontving en hiermee al haar levenskosten moest betalen. De bewering dat dit onvoldoende is 

om rond te komen wordt niet gestaafd. Voorts blijkt uit de verklaringen van de verzoekende partij ook dat 

zij kan rekenen op de financiële steun van haar ouders die in Rafah wonen. Hierbij merkt de Raad op 

dat het feit dat haar ouders in een oorlogsland leven waar de helft van de bevolking in armoede leeft, 

geen afbreuk doet aan voormelde vaststelling.  

 

De verzoekende partij toont niet in concreto aan dat zij met het geld dat zij ontvangt en de financiële 

steun van haar ouders niet in staat is om op die manier in de nodige huisvesting en levensonderhoud te 

voorzien.  
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Waar de verzoekende partij erop wijst dat de toegang tot de sociale bijstand in Griekenland voor 

personen zonder een vaste verblijfplaats onmogelijk is, blijkt uit de verklaringen van de verzoekende 

partij dat zij in een open kamp in een caravan verbleef en wel degelijk 150 EUR per maand ontving. De 

verzoekende partij toont niet aan dat zij niet opnieuw in het open kamp terecht kan of dat zij niet in de 

mogelijkheid is om in huisvesting te voorzien, eventueel met financiële hulp van haar ouders.  

 

3.16. Betreffende de toegang tot medisch hulp, kan de Raad enkel vaststellen dat de verzoekende partij 

niet aantoont dat zij heden medische hulp behoeft, zodat zij geen belang heeft bij haar betoog. Voorts 

blijkt uit de door de verzoekende partij aangebrachte algemene rapporten niet dat er, niettegenstaande 

sprake is van verschillende obstakels, geen toegang zou zijn tot medische hulp, indien nodig. 

 

3.17. Met haar betoog en verwijzingen naar algemene rapporten toont de verzoekende partij geenszins 

aan dat zij niet onder vergelijkbare voorwaarden als andere onderdanen van derde landen die legaal in 

Griekenland verblijven, toegang tot huisvesting en tot werk heeft.  

 

3.18. De Raad herhaalt dat artikel 3 van het EVRM vereist dat de verzoekende partij doet blijken dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag 

worden teruggeleid, in casu Griekenland, een ernstig en reëel risico loopt om te worden blootgesteld 

aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM vindt 

immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij/zij een dergelijk risico 

loopt, moet zijn/haar beweringen staven met een begin van bewijs. De verzoekende partij toont niet in 

concreto aan dat zij, die internationale bescherming geniet in Griekenland, geen toegang zou krijgen tot 

de rechten en voordelen verbonden aan haar status inzake toegang tot onder meer gezondheidszorg, 

werkgelegenheid en huisvesting. Uit de beslissing van het Commissariaat-generaal van 31 juli 2018 en 

het arrest van de Raad van 20 februari 2019 blijkt dat de basisrechten van de verzoekende partij in 

Griekenland als persoon die er internationale bescherming geniet, gegarandeerd zijn en dat Griekenland 

het non-refoulement beginsel naleeft. De levensomstandigheden van de verzoekende partij kunnen er 

niet worden beschouwd als onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

 

Met het louter op algemene wijze verwijzen naar de algemene situatie voor (erkende) vluchtelingen in 

Griekenland, o.a. wat de gebrekkige huisvesting aldaar betreft, en haar persoonlijk wedervaren in 

Griekenland, slaagt de verzoekende partij er niet in in concreto aan te tonen dat zij persoonlijk in een 

situatie zou belanden die beschouwd kan worden als onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 

van het EVRM. De verzoekende partij toont niet concreet aan dat zij daadwerkelijk verhinderd was om in 

Griekenland in haar elementaire levensbehoeften te voorzien of om er aanspraak te kunnen maken op 

bepaalde basisvoorzieningen.  

 

3.19. Gelet op het feit dat de commissaris-generaal en de Raad reeds hebben geoordeeld over een 

mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM en hebben vastgesteld dat de levensomstandigheden 

van de verzoekende partij in Griekenland niet kunnen worden beschouwd als onmenselijk of 

vernederend in de zin van artikel 3 van het EVRM en niet blijkt dat de verzoekende partij thans nog 

andere nieuwe, concrete gegevens of stukken aanbrengt die niet reeds voorlagen in het kader van de 

asielprocedure en die een andere beoordeling rechtvaardigen, toont zij geenszins aan dat de 

verwerende partij ten onrechte geen rekening heeft gehouden met of niet heeft gemotiveerd over 

bepaalde elementen in het kader van een vermeende schending van artikel 3 van het EVRM.  

 

3.20. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

De verzoekende partij toont ook niet concreet aan dat de bestreden beslissing zou zijn tot stand 

gekomen met miskenning van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.21. Daar de verzoekende partij niet concreet aannemelijk maakt dat enige hogere rechtsnorm zou 

verhinderen dat de gemachtigde toepassing maakte van de bepalingen van artikel 7, eerste lid, 1° van 

de Vreemdelingenwet om de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te 

nemen en het niet ter discussie staat dat de verzoekende partij in het bezit is van een geldig paspoort 

zonder geldig visum, kan niet worden besloten dat artikel 7 van de Vreemdelingenwet in casu is 

geschonden.  

 

3.22. Nu niet blijkt dat er een hogere rechtsnorm in het geding is en nu buiten betwisting staat dat de 

verzoekende partij in het bezit is van een geldig paspoort zonder geldig visum, merkt de Raad op dat de 
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gemachtigde in casu, gelet op de duidelijke bewoordingen van artikel 7, eerste lid, 1° juncto artikel 52/3 

van de Vreemdelingenwet, verplicht was om over te gaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (cf. RvS nr. 10 maart 2015, nrs. 11.124 tot en met 11.126 (c)). De verzoekende 

partij kan dan ook niet nuttig verwijzen naar het proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel. Dit 

beginsel kan namelijk enkel spelen indien een bestuur over een discretionaire bevoegdheid beschikt, 

wat in voorliggende zaak niet het geval is. Er kan dan ook in het voorliggende geval geen schending van 

het voornoemde beginsel voorliggen.  

 

3.23. De schending van de door de verzoekende partij aangehaalde bepalingen en beginselen kan niet 

worden aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

    

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de 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 achtentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


