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nr. 232 622 van 14 februari 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Vlaanderenstraat 4

2000 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 27 november 2019

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

staatlozen van 13 november 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. AHMADZADAH en van

attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beschikt over de Pakistaanse nationaliteit en bent afkomstig uit Daneshabad, Peshawar, Khyber

Pakhtunkwa. Uw familie zou een landconflict gekend hebben. Uw tegenpartij zou gesteund worden door

de Taliban. Uw oom en vader zouden in dit conflict gedood zijn. Hierop zou u op 5 juni 2014 Pakistan

verlaten hebben. Bij aankomst in Griekenland was u niet van plan om een verzoek tot internationale

bescherming in te dienen, maar probeerde u verder te reizen naar West- Europa. Nadat dit een aantal

keren mislukt was, zou u opgesloten zijn in een gesloten centrum. Hierop zou u dan toch een verzoek

tot internationale bescherming hebben ingediend. Na een korte tijd, kreeg u in 2015 het statuut van

subsidiaire bescherming. Dit was drie jaren geldig en in 2018 werd dit verlengd tot 2021. U probeerde

ondertussen te overleven in Griekenland, maar er was geen werk en de overheden

voorzagen vluchtelingen van geen enkele faciliteit. In 2017 regelde u via uw ambassade een
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identiteitskaart en in 2018 verkreeg u een paspoort. Gezien de uitzichtloze situatie in Griekenland

besloot u om het land te verlaten. In maart 2019 nam u een vlucht van Griekenland naar Duitsland,

waarna u per bus doorreisde naar België waar u op 21/03/2019 een verzoek tot internationale

bescherming indiende. Daar uw originele documenten werden ingehouden tijdens uw Griekse

asielprocedure, legde u kopies neer van volgende documenten: een krant, een “FIR”, een kopie van 1

pagina van uw paspoort en dit van uw vader, post mortem verslagen van uw vader en oom. Ook legde u

uw Griekse verblijfsvergunning neer en uw Pakistaanse identiteitskaart. Na uw gehoor stuurde u een

kopie van uw volledige paspoort op.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Na onderzoek van alle elementen in uw administratief dossier wordt uw verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk verklaard.

Uit uw verklaringen en de documenten in uw administratief dossier, blijkt dat u internationale

bescherming hebt verkregen (nl. subsidiaire bescherming) in Griekenland, in 2015 wat in 2018 verlengd

werd tot 2021.

Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om het

verzoek om internationale bescherming van een verzoeker die reeds internationale bescherming geniet

in een andere lidstaat van de Europese Unie, niet-ontvankelijk te verklaren.

U verkeert niettemin in de mogelijkheid om elementen aan te brengen waaruit kan blijken dat de

bescherming die u in deze lidstaat werd verleend, niet actueel of ontoereikend zou zijn.

In dit geval hebt u geen elementen vermeld waaruit kan blijken dat u Griekenland hebt verlaten wegens

een gegronde vrees of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. In het kader van uw verzoek

om internationale bescherming doet u uw levensomstandigheden in Griekenland gelden. In het

bijzonder verklaart u dat u In Griekenland geen mogelijkheden had om te werken. Ook zouden de

opvang en medische zorgen ondermaats geweest zijn.

In dit opzicht geniet u als persoon die internationale bescherming geniet, binnen de Europese Unie een

specifieke bescherming tegen refoulement. Overeenkomstig het recht van de Unie zijn er aan uw status

diverse rechten en voordelen op gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming, gezondheidszorg,

onderwijs, huisvesting en integratie verbonden.

Deze vaststelling wordt niet ondermijnd door het feit dat er zich verschillen kunnen voordoen in de

algemene economische toestand tussen de lidstaten van de Europese Unie. Niet alle onderdanen van

de Europese Unie hebben een gelijkwaardige toegang tot huisvesting, tewerkstelling en andere sociale

infrastructuren. Dit geldt ook voor personen die internationale bescherming binnen de Europese Unie

genieten. De vaststelling dat er tussen de lidstaten van de Europese Unie verschillen bestaan met

betrekking tot de omvang van de toekenning van rechten aan personen die internationale bescherming

genieten, en de mate waarin zij deze rechten kunnen doen gelden, is, wat u betreft, geen vervolging in

de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980, noch een reëel risico op het lijden van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. U hebt de subsidiaire beschermings-status

in Griekenland verkregen. Deze lidstaat van de EU is als zodanig gebonden door het recht van de

Europese Unie, dat voorziet in minimumnormen op gebied van rechten en voordelen die voortvloeien

uit uw status van persoon die internationale bescherming geniet en waarvan u gebruik kunt maken.

Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat hoewel de

algemene situatie en levensomstandigheden van verzoekers om internationale bescherming in een

lidstaat van de EU kunnen wijzen op een aantal tekortkomingen, de drempel van artikel 3 EVRM niet

overschreden wordt voor zover er geen sprake is van een systematisch onvermogen om steun en

structuren te bieden aan verzoekers om internationale bescherming (EHRM, Mohammed Hussein en

anderen / Nederland en Italië, 27725/10, 2 april 2013). Deze redenering die van toepassing is op

verzoekers om internationale bescherming, moet tevens worden gevolgd wanneer het gaat om

personen die reeds een internationale beschermingsstatus genieten.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat volgens uw verklaringen uw statuut van subsidiaire

bescherming zondermeer verlengd werd door de Grieken in 2018. U verklaarde zelf dat dit

probleemloos verliep (CGVS p. 4). Ten tweede wordt uw nood aan internationale bescherming danig

ondermijnd door uw verklaringen. U beweerde immers dat u initieel geen interesse had om bescherming

te vragen in Griekenland; wat meer is u deed er alles aan om zelfs geen bescherming te moeten vragen

en pas wanneer u geconfronteerd werd met een mogelijke repatriëring of opsluiting wegens illegaal
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verblijf, besloot u bescherming aan te vragen. Dit is een vreemde handelswijze voor iemand die beweert

zijn land van herkomst ontvlucht te zijn wegens een vrees voor vervolging. Men kan in dit geval immers

van u verwachten dat u na aankomst in een veilig land aldaar onmiddellijk de nodige bescherming zou

aanvragen. U gaf echter aan dat u geen bescherming van Griekenland wou, daar ze geen faciliteiten

aanbieden. Dit wijst er reeds op dat u de internationale bescherming niet ernstig nam en dat u

Pakistan eerder uit economische overwegingen verlaten zou hebben (CGVS p. 4).

Wat betreft werkvoorzieningen dient vooreerst aangehaald dat gezien de economische situatie in

Griekenland werkzekerheid sowieso niet gemakkelijk is. Ten tweede blijkt uit uw tegenstrijdige

verklaringen ook dat u geen duidelijkheid wenst te scheppen over uw werkervaring in Griekenland.Zo

verklaarde u initieel dat u werk vond op een boerderij om even later dan weer te beweren dat u niet

betaald werd, maar enkel in de velden werkten in ruil voor onderdak. U herhaalde zelfs dat u helemaal

niet gewerkt zou hebben in Griekenland (CGVS p. 4). Hierop beweerde u dan weer dat er plekken

waren waar dagarbeiders opgepikt werden en dat u hier soms werk vond. U gewezen op uw duidelijke

eerdere bewering, verklaarde u opnieuw nooit gewerkt te hebben. Uw vrienden zouden op deze manier

soms wel werk gevonden hebben, maar ze zouden u verteld hebben dat ze niet betaald werden (CGVS

p. 5). U gewezen op uw verklaringen voor de DVZ dat u drie maanden op Baros gewerkt zou hebben,

beaamde dit (hoewel dit uw eerdere bewering nooit te werken nogmaals tegensprak), maar u zou

niet betaald zijn (waaruit dus blijkt dat u zelf ervaring had met het niet betaald worden voor werk, terwijl

u eerder beweerde dit enkel van vrienden vernomen te hebben). Voorts beweerde u dat u zich diende in

te schrijven in jobcentra, wat u tevergeefs gedaan zou hebben, maar u kon noch de naam van deze

centra, noch het adres noch enig document over deze inschrijvingen neerleggen (CGVS p. 5). Het is

dan ook duidelijk dat u niet oprecht bent in uw verklaringen over uw werkervaringen in Griekenland.

Wat betreft de huisvesting in Griekenland beweerde u in armoedige omstandigheden op een boerderij

zonder exact adres verbleven te hebben. Dit staat echter in schril contrast met de vaststelling dat op uw

Pakistaanse identiteitskaart, uitgevaardigd in Griekenland, een adres in Athene staat.

Wat betreft de scholing in Griekenland beweerde u met zekerheid dat er geen scholen of taallessen

bestaan voor vluchtelingen. Echter blijkt uit toegevoegde informatie dat deze mogelijkheden wel

bestaan.

Wat betreft de medische verzorging in Griekenland, gaf u aan nooit ernstig ziek geweest te zijn. Toen u

ziek was, werd u evenwel geholpen. Uw bewering dat eigen burgers eerst geholpen worden, kan ook

uitgelegd worden dat uw medische noden nar eigen zeggen niet zo hoog waren, waardoor meer

dringende gevallen logischerwijze voorrang krijgen.

Tenslotte haalde u nog zeer algemeen aan dat de Grieken racistisch zouden zijn, maar tevens diende u

toe te geven hier zelf geen last van te hebben ondervonden (CGVS p. 6).

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

die internationale bescherming geniet, gegarandeerd zijn in Griekenland en dat uw

levensomstandigheden er niet kunnen worden beschouwd als onmenselijk of vernederend in de zin van

artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele

Vrijheden.

Overeenkomstig artikel 24 van de Kwalificatierichtlijn (Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement

en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde

landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status

voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming (herziening)), dat de modaliteiten van de verblijfsvergunningen

die verband houden met een internationale beschermingsstatus regelt, zijn de verblijfsvergunningen in

wezen beperkt in de tijd en hernieuwbaar. Dit is echter in beginsel niet het geval voor de toegekende

internationale beschermingsstatus die ten volle blijft gelden zolang het nodig is, de persoon die de

status geniet, te beschermen. Deze status kan slechts ophouden, worden herroepen of ingetrokken in

beperkte en uitzonderlijke omstandigheden. Deze status kan ook maar worden beëindigd in beperkte en

uitzonderlijke omstandigheden, net zoals de hernieuwing ervan slechts kan worden geweigerd

in beperkte en uitzonderlijke omstandigheden (vgl. artikel 11, 14, 16 en 19 van de Kwalificatierichtlijn).

Gelet op wat voorafgaat, is het CGVS van mening dat na onderzoek van de elementen in uw

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat, zelfs als zou het verblijfsdocument dat u

werd uitgereikt op basis van de internationale beschermingsstatus die u werd verleend niet meer geldig

zijn, niets erop wijst dat uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet meer geldig

is.

Aangezien de geldigheid van uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet in vraag

wordt gesteld, wijst niets er daarenboven op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Griekenland, of dat,

mocht dit het geval zijn, uw verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die

internationale bescherming geniet niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van

een aantal stappen (naar analogie, RvV 30 maart 2017, nr. 184 897).
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De door u neergelegde documenten voegen niets toe aan uw dossier. Het handelt hier over

documenten die uw statuut in Griekenland of uw identiteit en nationaliteit aantonen, zaken die hier niet

ter discussie staan. De documenten die uw vermeende problemen in Pakistan dienen aan te tonen

dienen niet ter ondersteuning van dezer procedure.

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 Minister op het feit dat u internationale bescherming werd verleend door

Griekenland en dat u om die reden niet mag worden teruggezonden naar Pakistan.”

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in zijn “Verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring” in een enig middel

op de schending van “artikel 3 EVRM en artikel 4 van het Handvest, artikelen 48/2 t.e.m. 48/5, 57/6 en

57/7ter en 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (‘Vreemdelingenwet’), artikel 4.3 (c) van de

richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004, artikel 27 van het Koninklijk besluit van 11 maart

2003, artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen

(<Vluchtelingenconventie,), de algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het

redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen”.

Verzoeker geeft een algemene uiteenzetting omtrent een aantal van de aangevoerde bepalingen en

beginselen, stelt dat verweerder hieraan niet heeft voldaan en geeft aan dat verweerder onvoldoende

rekening hield met zijn levenssituatie in Griekenland.

Verzoeker geeft vervolgens een algemene uiteenzetting omtrent de vluchtelingendefinitie vervat in het

Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Hij stelt goed te hebben meegewerkt.

Verzoeker wijst voorts op zijn eerder afgelegde verklaringen over het gebrek aan mogelijkheden om te

werken en de ondermaatse opvang en medische zorg in Griekenland. Vervolgens stelt hij dat hij heeft

verklaard dat het adres op zijn Pakistaanse identiteitskaart het adres van de ambassade betreft.

Verzoeker verwijt verweerder voorts dat geen onderzoek werd gevoerd naar zijn verklaringen over de

gezinshereniging met zijn vrouw en kinderen.

“Daargelaten dat verzoeker verklaarde dat hij in Griekenland niet de mogelijkheid had inzake school en

werk, moest verzoekers situatie ook onderzocht worden in het licht van de gezinsherenigingsprocedure,

en met name waarom verzoekers vrouw en kinderen nog steeds in Pakistan verblijven terwijl hij over

een statuut beschikt. De motieven omtrent dit onderdeel ontbreken in de bestreden beslissing, terwijl de

verwerende partij niet lijkt te betwisten dat verzoeker wegens zijn statuut moeilijkheden ondervond om

zijn vrouw en kinderen naar Griekenland te laten vervoegen. Op pagina 6 van de notities van het

persoonlijk onderhoud verwijst hij nogmaals naar deze moeilijkheid, waarbij hij het volgende verklaart:

(…)”

Vervolgens doet verzoeker gelden:

“Wat betreft werkvoorzieningen erkent de verwerende partij dat gezien de economische situatie in

Griekenland werkzekerheid sowieso niet gemakkelijk is. Het is dan ook een raadsel waarom verzoeker

ongeloofwaardig zou zijn. Zo verklaarde verzoeker dat hij soms in het zwart kon werken. (Administratief

dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, pag. 5) Ook verklaarde hij dat hij in Baros drie maanden

werkte maar niet betaald werd.”

Eveneens betoogt verzoeker:

“Verzoeker verklaarde met zekerheid dat er geen scholen of taallessen bestaan voor vluchtelingen.

De verwerende partij stelt dat uit toegevoegde informatie blijkt dat deze mogelijkheden wel bestaan.

Vooreest dient te worden opgemerkt dat de stukken in het administratief dossier met betrekking tot de

taallessen niet meer actueel zijn. Ze dateren immers van 2017. Voorts dient te worden aangehaald dat

de taallessen blijkbaar georganiseerd wordt door METAdrasi, een Griekse ngo, wat aantoont dat de

overheid zelf in gebreke blijft.

Uit de recente informatie blijkt dat het onderwijs in Griekenland zelfs voor minderjarigen problematisch

is:

(…)”
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“Wat betreft de toegang tot de medische zorg stelde verzoeker het volgende:

(…)

De verwerende partij stelt dat verzoekers ‘bewering’ kan worden uitgelegd omdat verzoekers medische

noden naar eigen zeggen niet zo hoog waren, waardoor meer dringende gevallen logischerwijze

voorrang krijgen. Ook hier ontbreken de concrete motieven met betrekking tot de verklaringen van

verzoeker die toch zeer duidelijk zijn.”

Verzoeker benadrukt verder te hebben verklaard dat de Grieken racistisch zijn maar daar zelf nog geen

last van te hebben ondervonden. “Het feit dat verzoeker zelf nog geen slachtoffer is geworden van

racisme, is geen argument om met zijn verklaringen rekening te houden.

Daargelaten dat de verwerende partij racisme ten aanzien van migranten en vluchtelingen niet betwist,

dient te worden aangehaald dat uit de objectieve informatie blijkt dat de incidenten jegens

migranten/vluchtelingen in de periode van 2017-2018 toegenomen is met 117 procent:

(…)

In het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel was de verwerende partij ertoe gehouden om verzoekers

verklaringen te toetsen aan objectieve gegevens. Uw Raad heeft geen bevoegdheid om zelf een

onderzoek te voeren en informatie toe te voegen aan het dossier. Het is dan ook voor verzoeker een

vraag hoe uw Raad zou kunnen oordelen over een eventuele schending van artikel 3 EVRM.”

Verzoeker verwijst verder naar het arrest Ibrahim en stelt:

“In het arrest Ibrahim, punten 84 tot en met 88, heeft het Hof, onder verwijzing naar het arrest Jawo,

geoordeeld dat, ondanks het interstatelijk vertrouwensbeginsel, niet kan worden uitgesloten dat

statushouders in een bepaalde lidstaat van de Europese Unie het risico lopen om te worden behandeld

in strijd met artikel 4 van het EU Handvest. Voor de beoordeling maakt het niet uit of dat risico bestaat

bij de uitzetting, tijdens de asielprocedure of na afloop daarvan. Als een statushouder informatie overlegt

om aan te tonen dat dat risico bestaat, moet de rechter op basis van objectieve, betrouwbare,

nauwkeurige en recente gegevens bekijken of zich in de betrokken lidstaat tekortkomingen voordoen die

structureel of fundamenteel zijn of die bepaalde groepen mensen raken.

Het Hof benadrukt in de punten 89 en 90 van het arrest dat deze tekortkomingen alleen onder artikel 4

van het EU Handvest - dat gelijkstaat aan artikel 3 van het EVRM - vallen, als ze een "bijzonder hoge

drempel van zwaarwegendheid" bereiken. Of dat zo is, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

De drempel wordt bereikt wanneer de onverschilligheid van de autoriteiten van de betrokken lidstaat

ertoe leidt dat iemand die volledig afhankelijk is van overheidssteun, buiten zijn eigen wil en keuzes om,

terechtkomt in een "toestand van zeer verregaande materiële deprivatie", waardoor hij niet kan voorzien

in zijn belangrijkste basisbehoeften, zoals wonen, eten en zich wassen, en waardoor zijn lichamelijke of

geestelijke gezondheid zou worden geschaad of zijn leefomstandigheden mensonwaardig zouden

worden.

De situatie in Griekenland is nog aan het verslechteren zowel wat opvang betreft alsook de procedure

inzake het verzoek om internationale bescherming:

(…)

Uit het AIDA-rapport 2018 (update maart 2019) blijkt dat de problematiek inzake opvang nog steeds

zeer precair is waarbij ook wordt benadrukt dat er in Griekenland het aantal gevallen van racistisch

geweld tegen immigranten ernstig is toegenomen. Zo wordt verwezen naar incidenten inzake geweld

tegen Afghaanse asielzoekers.

(…)

Op 6 november 2018 november publiceerde de Europese Commissaris voor de Mensenrechten, Dunja

Mijatovic haar rapport over het bezoek dat ze aan Griekenland had gebracht in juni van dit jaar. Dit

rapport bewijst dat de toegang tot medische hulp zeer precair van aard is:

(…)

Recent trok ook Oxfam aan de alarmbel en publiceerde een rapport d.d. 09.01.2019 waaruit blijkt dat

honderden kwetsbare vluchtelingen zoals zwangere vrouwen, minderjarigen en slachtoffers van geweld

en marteling in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden aan hun lot worden overgelaten. Dit zou

zijn als gevolg van constante onderbezetting en gebrekkige processen waardoor het systeem faalt om

de kwetsbare mensen te identificeren en te beschermen:

(…)

De aanbevelingen van Oxfam spreken voor zichzelf. Oxfam dringt aan dat Griekenland en de andere

Europese lidstaten meer deskundig personeel moeten inzetten, waaronder artsen en psychologen.

Nog recenter, 18 maart 2019, riep Artsen Zonder Grenzen de Europese leiders op om een einde aan te

maken aan het schadelijke beleid dat vluchtelingen en migranten vasthoudt in de hotspots op de

Griekse eilanden. Volgens Artsen Zonder Grenzen is Griekenland een stortplaats geworden die de
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Europese Unie niet heeft kunnen beschermen. Er wordt ook duidelijk aangehaald dat de situatie een

plaats heeft gemaakt voor een onvergeeflijk mensen lijden, niet alleen op de Griekse eilanden, maar ook

op het vasteland:

(…)

De motivering in de bestreden beslissing waar de verwerende partij refereert naar de rechtspraak van

het ERHM, dat hoewel de algemene situatie en levensomstandigheden van verzoekers om

internationale bescherming in een lidstaat van de EU kunnen wijzen op een aantal tekortkomingen dat

daarmee de drempel van artikel 3 EVRM niet overschreden wordt voor zover er geen sprake is van een

systematisch onvermogen om steun en structuren te bieden aan verzoekers om internationale

bescherming, kan ter zake niet dienstig worden aangewend.

In arrest nr. 211 220 van 18 oktober heeft immers uw Raad een beslissing van het CGVS vernietigd

waarbij een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk werd verklaard omdat de

verzoeker al een internationaal beschcrmingsstatuut had in Griekenland. Uw Raad oordeelde dat er

redenen zijn om aan te nemen dat de fundamentele mensenrechten geschonden zullen worden in geval

van terugkeer naar Griekenland en dat de bescherming aldaar ineffectief is:

(…)

Volgens de jurisprudentie van het EHRM kan artikel 3 EVRM met enkel in het gedrang komen wanneer

er een reëel risico bestaat op lichamelijke of geestelijke foltering of mishandeling, maar (in uitzonderlijke

gevallen) ook bij ernstige gezondheidsproblemen. In N. t. Verenigd Koninkrijk heeft het Hof immers

beslist dat de verwijdering van een ernstig zieke vreemdeling naar een land waar de voorzieningen voor

de behandeling van die ziekte slechter zijn dan in het uitwijzende land, kan leiden tot een schending van

artikel 3, maar ‘enkel in erg uitzonderlijke gevallen’. Het EHRM besliste in de zaak Paposhvili v. Belgium

dat bescherming in ‘uitzonderlijke gevallen’ niet alleen doelt op terminale mensen, maar ook geldt voor

andere ernstig zieke mensen die bij verwijdering een risico lopen op een ernstige, snelle en

onomkeerbare achteruitgang in de gezondheid en toename van lijden:

(…)

Volgens het EHRM moet de fcitelijke beschikbaarheid van afdoende en geschikte medische zorg wel

degelijk een rol spelen bij de beslissing, en heeft de overheid de plicht om dit nauwgezet te

onderzoeken.

De fundamentele mensenrechten, in het bijzonder artikel 3 EVRM en artikel 4 van het Handvest, moeten

steeds gerespecteerd worden. Het terugsturen van een verzoeker mag nooit een schending van artikel

4 van het Handvest of artikel 3 EVRM tot gevolg hebben. Het Europese Hof van Justitie stelt dat het in

uitzonderlijke gevallen kan dat in een lidstaat de fundamentele rechten van een verzoeker in gevaar

komen. Er is daarvoor — in tegenstelling tot hetgeen de verwerende partij opwerpt- niet noodzakelijk

sprake van systematische tekortkomingen in het asiel- en opvangsysteem van de lidstaat. Deze

rechtspraak in het kader van de Dublin III-verordening geldt volgens uw Raad ook voor personen die al

een beschermingsstatuut genieten.

Tot slot stelt de verwerende partij dat de geldigheid van verzoekers status die internationale

bescherming geniet niet in vraag wordt gesteld en dat er niets daarenboven wijst dat verzoeker niet zou

kunnen terugkeren naar Griekenland. Dit argument snijdt geen hout, aangezien de verwerende partij

een grondig onderzoek moet voeren naar verzoekers verblijfssituatie en/of hij de mogelijkheid heeft om

zich opnieuw te vestigen in Griekenland.

Waarom dit onderdeel niet is afgetoetst aan de geldende administratieve regels in Griekenland is voor

verzoekers een raadsel. Uit een rapport van Stiftung PRO ASYL, Rights and effective protection exist

only on paper: The precarious existence of beneficiaries of international protection in Greece van 23 juni

2017 blijkt reeds dat erkende verzoekers verschillende belemmeringen ondergaan. Ter illustratieve titel

wordt verwezen naar het moeilijk bekomen van bepaalde documenten:

(…)

Geconcludeerd kan worden dat de verwerende partij ten onrechte de verklaringen van verzoeker

wegwuift als ongeloofwaardig of niet aannemelijk. Ten onrechte heeft de verwerende partij onvoldoende

rekening heeft gehouden met de kwetsbare positie van verzoeker. Op grond van zijn verklaringen en de

stukken die hij voorlegde heeft hij voldoende aangetoond dat er in casu een risico is op schending van

artikel 3 EVRM en artikel 4 Handvest zodat de toegekende bescherming in Griekenland niet effectief is.

De voorwaarden voor de toepassing van artikel 57/6/§3,3° vreemdelingenwet zijn dan ook niet vervuld.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om de bestreden beslissing te vernietigen en de

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

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog benevens de in het verzoekschrift aangehaalde en

geciteerde informatie geen andere stukken bij het verzoekschrift.
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3. Beoordeling van de zaak

3.1. Artikel 57/7ter van de Vreemdelingenwet werd opgeheven met ingang van 1 september 2013. Hoe

dit artikel geschonden zou kunnen zijn door de bestreden beslissing die dateert van 13 november 2019,

kan dan ook niet worden ingezien en wordt door verzoeker niet uitgewerkt.

3.2. Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 27 van een KB van 11 maart 2003, dient verder

te worden opgemerkt dat verzoeker niet nader duidt en evenmin kan worden ingezien over welk KB

verzoeker het heeft. Ook preciseert verzoeker niet waaruit de beweerde schending zou bestaan.

Derhalve wordt ook deze schending niet dienstig aangevoerd.

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

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker preciseert niet op welke wijze artikel

48/2 van de Vreemdelingenwet, hetwelk overigens op louter algemene wijze bepaalt welke

vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

kunnen worden erkend, zou (kunnen) zijn geschonden. De schending van dit artikel wordt bijgevolg niet

dienstig aangevoerd.

3.4. Dient verder te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel

directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken

richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere

substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om

het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 verstreek blijkens artikel 38 van deze richtlijn op 10 oktober 2006, datum waarop

deze ook effectief in Belgisch recht werd omgezet.

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

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

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus voorts integraal deel uit van onderhavig arrest. Een

bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM en artikel 4 van het Handvest

van de Grondrechten van de EU is dan ook niet aan de orde.

3.6. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht bereikt en voert hij de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

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

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

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

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

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

en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

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

Deze bepaling bepaalt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een verzoek

om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan verklaren wanneer de verzoeker reeds

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

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

het dossier genoegzaam blijkt, dat verzoeker internationale bescherming geniet in Griekenland.

Bovendien beschikt verzoeker over een nog tot in 2021 geldige verblijfskaart voor Griekenland. Deze

kaart werd in 2018 nog probleemloos verlengd voor drie jaren. Verzoeker gaf daarbij aan dat hij door de
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Griekse autoriteiten werd ingelicht over het feit dat hij de verlenging drie maanden op voorhand moest

aanvragen, dat hij dit dus ook deed en dat hij vervolgens zonder enig probleem en “heel gemakkelijk”

een nieuwe kaart verkreeg (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.2, 4; map

‘documenten’). Aldus kan samen met verweerder worden besloten dat niets erop wijst dat verzoeker, die

voor en in dit land over zowel een internationale beschermingsstatus als een geldig verblijfsdocument

beschikt, heden niet zou kunnen terugkeren naar en niet opnieuw zou worden toegelaten tot

Griekenland. Verzoeker doet met zijn verwijzing naar algemene informatie geenszins afbreuk aan de

voormelde, concrete vaststellingen in zijner hoofde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aangehaalde rechtspraak).

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

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

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

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

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

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

beginsel van wederzijds vertrouwen vormt.

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

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

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

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

rechtspraak).

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

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

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

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

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

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

C-163/17, punt 88).

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

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

de verzoeker heeft overgelegd om aan te tonen dat er in de lidstaat die reeds subsidiaire bescherming

heeft verleend, een dergelijk risico bestaat, is deze rechter dan ook ertoe gehouden om op basis van

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

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

van tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn, hetzij bepaalde groepen van personen
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raken (zie naar analogie arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 90 en aldaar aangehaalde

rechtspraak).

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

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

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

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

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

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

90 Deze bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid is bereikt wanneer de onverschilligheid van

de autoriteiten van een lidstaat tot gevolg zou hebben dat een persoon die volledig afhankelijk is van

overheidssteun, buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, terechtkomt in een toestand van zeer

verregaande materiële deprivatie die hem niet in staat stelt om te voorzien in zijn meest elementaire

behoeften, zoals eten, zich wassen en beschikken over woonruimte, en negatieve gevolgen zou hebben

voor zijn fysieke of mentale gezondheid of hem in een toestand van achterstelling zou brengen die

onverenigbaar is met de menselijke waardigheid (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 92 en aldaar

aangehaalde rechtspraak).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bestaansondersteunende voorzieningen genieten of voorzieningen genieten die duidelijk beperkter zijn

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

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

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

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

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

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

genoemde criteria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling.

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

Griekenland en benadrukt opnieuw de problemen aldaar inzake toegang tot de arbeidsmarkt, opvang en

medische zorg. Daarnaast wijst hij op zijn eerdere verklaringen omtrent de gezinshereniging met zijn

vrouw en kinderen en herhaalt hij zijn eerdere verklaringen omtrent het racisme in Griekenland. Ter

staving van dit alles, wijst verzoeker op algemene informatie.

Uit de door verzoeker aangehaalde en de overige voorliggende landeninformatie kan in dit kader echter

geenszins worden afgeleid dat de algemene situatie in Griekenland zou worden gekenmerkt door

dermate structurele en verregaande tekortkomingen of van zulke ernstige aard zou zijn dat deze op zich

volstaat om aan te tonen dat eenieder die aldaar internationale bescherming geniet (onder meer omwille
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van de toestand op het vlak van werkgelegenheid, opvang, medische zorgen en racistisch geïnspireerde

incidenten) zou dreigen terecht te komen in of zou worden geconfronteerd met ernstige problemen en

zich daardoor zou bevinden in een situatie waarin de voormelde, bijzonder hoge drempel van

zwaarwegendheid is bereikt en waarin hij zou worden geconfronteerd met een zeer verregaande

materiële deprivatie die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling.

Verzoeker dient zulks aldus in concreto en aan de hand van zijn persoonlijke omstandigheden

aannemelijk te maken.

Dat verzoeker in Griekenland in dermate precaire omstandigheden zou hebben verkeerd, wordt daarbij

vooreerst tegengesproken door het gegeven dat hij ervoor koos om aldaar gedurende vijf jaren te

blijven. Dat hij daarbij zou hebben gewacht op zijn Pakistaans paspoort en zijn identiteitskaart, kan niet

overtuigen. Deze documenten ontving hij namelijk reeds in 2014, respectievelijk 2017 (administratief

dossier, map ‘documenten’). Evenmin kan het feit dat hij wachtte op zijn vrouw en zijn kinderen hiervoor

een dienstige uitleg bieden. Zo hij hen in staat achtte om Pakistan te verlaten en naar Griekenland te

reizen, kan immers ook worden aangenomen dat zij verzoeker elders in Europa zouden kunnen

vervoegen. Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat aangenomen kan worden dat geen van beide,

voormelde redenen zou opwegen tegen het gegeven dat verzoeker zich in een toestand zou bevinden

die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling. Zo verzoeker zich

werkelijk in dergelijke toestand bevond, kan worden aangenomen dat hij zich hieraan eerder had

onttrokken.

Met betrekking tot verzoekers vermeende gebrek aan werk in Griekenland, wordt in de bestreden

beslissing voorts met recht gemotiveerd:

“Wat betreft werkvoorzieningen dient vooreerst aangehaald dat gezien de economische situatie in

Griekenland werkzekerheid sowieso niet gemakkelijk is. Ten tweede blijkt uit uw tegenstrijdige

verklaringen ook dat u geen duidelijkheid wenst te scheppen over uw werkervaring in Griekenland. Zo

verklaarde u initieel dat u werk vond op een boerderij om even later dan weer te beweren dat u niet

betaald werd, maar enkel in de velden werkten in ruil voor onderdak. U herhaalde zelfs dat u helemaal

niet gewerkt zou hebben in Griekenland (CGVS p. 4). Hierop beweerde u dan weer dat er plekken

waren waar dagarbeiders opgepikt werden en dat u hier soms werk vond. U gewezen op uw duidelijke

eerdere bewering, verklaarde u opnieuw nooit gewerkt te hebben. Uw vrienden zouden op deze manier

soms wel werk gevonden hebben, maar ze zouden u verteld hebben dat ze niet betaald werden (CGVS

p. 5). U gewezen op uw verklaringen voor de DVZ dat u drie maanden op Baros gewerkt zou hebben,

beaamde dit (hoewel dit uw eerdere bewering nooit te werken nogmaals tegensprak), maar u zou

niet betaald zijn (waaruit dus blijkt dat u zelf ervaring had met het niet betaald worden voor werk, terwijl

u eerder beweerde dit enkel van vrienden vernomen te hebben). Voorts beweerde u dat u zich diende in

te schrijven in jobcentra, wat u tevergeefs gedaan zou hebben, maar u kon noch de naam van deze

centra, noch het adres noch enig document over deze inschrijvingen neerleggen (CGVS p. 5). Het is

dan ook duidelijk dat u niet oprecht bent in uw verklaringen over uw werkervaringen in Griekenland.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Hij beperkt zich ertoe een aantal van

zijn eerder afgelegde verklaringen aan te halen en te wijzen op algemene informatie. Hiermee doet hij

geenszins afbreuk aan de voormelde, concrete vaststellingen. Deze vaststellingen maken, tezamen met

de navolgende vaststellingen inzake zijn adres, dat verzoeker, die weigert een duidelijk zicht te bieden

op zijn werkelijke beroepsactiviteiten in Griekenland, niet aannemelijk maakt dat hij aldaar verstoken

bleef van werk en inkomen.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Wat betreft de huisvesting in Griekenland beweerde u in armoedige omstandigheden op een boerderij

zonder exact adres verbleven te hebben. Dit staat echter in schril contrast met de vaststelling dat op uw

Pakistaanse identiteitskaart, uitgevaardigd in Griekenland, een adres in Athene staat.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Waarom de

ambassade, indien verzoeker in Megara woonde, haar eigen adres zou opgeven als zijnde verzoekers

huidige adres, kan namelijk niet worden ingezien. Dat het adres op verzoekers identiteitskaart het adres

zou betreffen van de Pakistaanse ambassade is dan ook niet aannemelijk. Dit geldt nog des te meer nu

verzoeker zulks, hoewel dit verwacht kon worden indien zijn verklaring zou berusten op de waarheid,

niet aantoont.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Wat betreft de scholing in Griekenland beweerde u met zekerheid dat er geen scholen of taallessen

bestaan voor vluchtelingen. Echter blijkt uit toegevoegde informatie dat deze mogelijkheden wel

bestaan.”
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Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Dat de informatie van verweerder

gedateerd zou zijn, toont hij op generlei wijze aan. Daarenboven blijkt ook uit verzoekers eigen

informatie, aangehaald in het verzoekschrift (p.10), duidelijk dat er in Griekenland nog verschillende

mogelijkheden zijn om taallessen te volgen, georganiseerd door universiteiten, centra voor vocale

training en andere organisaties. Eveneens blijkt hieruit dat de Griekse overheid zich actief inspant voor

adequaat onderwijs voor asielzoekers en personen die internationale bescherming genieten.

Tevens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Wat betreft de medische verzorging in Griekenland, gaf u aan nooit ernstig ziek geweest te zijn. Toen u

ziek was, werd u evenwel geholpen. Uw bewering dat eigen burgers eerst geholpen worden, kan ook

uitgelegd worden dat uw medische noden nar eigen zeggen niet zo hoog waren, waardoor meer

dringende gevallen logischerwijze voorrang krijgen.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Hij toont niet aan ernstig ziek te zijn en is dit

nooit geweest. Toen hij ziek was, werd hij naar eigen zeggen bovendien steeds geholpen. Het enige

probleem waarvan hij gewag maakte, was dat hij daarop, volgens hem omdat hij vluchteling was doch

dit staaft hij niet, soms moest wachten (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud,

p.6). Aldus toont verzoeker niet aan dat hij medische verzorging zou behoeven. Evenmin maakt hij

aannemelijk dat hij, zo hij hieraan nood zou hebben, hiervan verstoken zou blijven.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Tenslotte haalde u nog zeer algemeen aan dat de Grieken racistisch zouden zijn, maar tevens diende u

toe te geven hier zelf geen last van te hebben ondervonden (CGVS p. 6).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. In tegendeel

erkent hij dat hij in Griekenland gedurende de vijf jaren waarin hij er woonde zelf geen last heeft

ondervonden van racisme. Hij gaf ook reeds eerder duidelijk aan dat hij in Griekenland op dit vlak nooit

specifieke problemen kende en met geen andere mensen problemen ondervond (administratief dossier,

notities van het persoonlijk onderhoud, p.6).

Verzoeker stipt daarnaast aan dat hij er niet in slaagde om in Griekenland gezinshereniging te bekomen

met zijn vrouw en kinderen. Hoewel hij hierover bij het CGVS verklaarde dat hij hen niet kon laten

overkomen omdat hij niet de juiste documenten had en dat het niet mogelijk was dat zij tot bij hem

geraakten (ibid., p.4, 6), blijkt uit zijn verklaringen echter niet dat hij hiertoe enige concrete poging zou

hebben ondernomen of dat hij hiertoe enige procedure zou hebben ingeleid in Griekenland. Verder

concretiseerde verzoeker nergens dat of waarom hij er niet in slaagde om zijn vrouw en zijn kinderen

naar Griekenland te laten overkomen. In het verzoekschrift biedt hij hierover evenmin enige nadere

duiding. Hij toont niet aan dat of welke pogingen hij hiertoe concreet ondernam. Evenmin preciseert hij

waarom het onmogelijk zou zijn geweest om zijn familie te laten overkomen naar Griekenland; laat staan

dat hij zou aantonen dat dit te wijten zou zijn aan de onwil van de Griekse autoriteiten en/of ook maar

iets te maken zou hebben met zijn hoedanigheid van internationaal beschermde in Griekenland.

Verzoeker kan bezwaarlijk volstaan met dergelijke algemene beweringen om aan te tonen dat hij in

Griekenland werd geschaad in zijn meest fundamentele rechten.

Waar verzoeker nog verwijst naar een Franstalig arrest dat de Raad in het verleden velde, kan worden

opgemerkt dat hij hiermee geen afbreuk kan doen aan het voorgaande. Nog daargelaten dat hij niet

aantoont dat hij zichzelf in een vergelijkbare situatie zou bevinden als de persoon waarop dit arrest

betrekking had, dient immers te worden opgemerkt dat de precedentenwerking niet wordt aanvaard in

het Belgische recht. De rechtspraak van de RvV heeft geen precedentwaarde en elk dossier wordt

afzonderlijk en op individuele wijze onderzocht en beoordeeld, rekening houdend met de concrete

situatie alsook met de individuele elementen zoals aangebracht door de verzoeker om internationale

bescherming. Bovendien betreft het steeds de beoordeling van de situatie zoals deze bestaat op het

ogenblik van de beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming. De appreciatie van de

feiten in het licht van de bestaande situatie gebeurt in elk stadium van de procedure. Feiten en

elementen eigen aan elk concreet verzoek om internationale bescherming, waaronder de voorliggende

landeninformatie, zijn bepalend bij de beoordeling van het dossier.

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

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

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

fundamentele rechten van de verzoekende partij er verzekerd zijn, dat de geboden bescherming in

wezen doeltreffend is, dat Griekenland het non-refoulement beginsel naleeft en dat de levensstandaard

van de verzoekende partij in Griekenland niet gekwalificeerd kan worden als zijnde vervolging of
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ernstige schade. Verzoeker slaagt er, mede gelet op het voorgaande, geenszins in om het tegendeel

aan te tonen. Hij toont niet concreet aan dat de levensomstandigheden waarin hij in Griekenland

vertoefde een schending uitmaakten van zijn fundamentele rechten en brengt geen argumenten bij die

een overtuigende, concrete aanwijzing vormen van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging

of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in zijner hoofde en ten overstaan van Griekenland.

Er zijn evenmin aanwijzingen dat de verzoekende partij verhinderd zou zijn om opnieuw tot het

grondgebied van Griekenland te worden toegelaten. Verzoekers situatie als persoon die internationale

bescherming geniet verschilt bovendien fundamenteel van de situatie van de persoon die om

internationale bescherming verzoekt. Als persoon die internationale bescherming geniet, heeft hij binnen

de EU immers een specifieke bescherming tegen refoulement. Overeenkomstig het recht van de EU zijn

er ook een verblijfsrecht en diverse rechten en voordelen op het gebied van toegang tot werk, sociale

bescherming, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en integratie verbonden met zijn status. Het feit

dat de algemene economische toestand in de lidstaten van de EU verschillend is, ondermijnt deze

vaststelling niet. Niet alle ingezetenen van de EU hebben een gelijkwaardige toegang tot huisvesting,

werk en andere sociale infrastructuren. Dit geldt ook voor personen die internationale bescherming

binnen de EU genieten. De vaststelling dat er verschillen bestaan tussen de lidstaten van de EU in de

toekenning van rechten aan personen die internationale bescherming genieten, en de mate waarin zij

deze rechten kunnen doen gelden, houdt in hoofde van de verzoekende partij op zich geen vervolging in

overeenkomstig artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade

overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De door verzoeker neergelegde documenten, opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief

dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte

redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of betwist, tot slot geen afbreuk doen aan

het voorgaande.

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

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

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

verworpen.

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

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

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

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


